
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
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Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Β.), αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της  27ης-5-2016 και τις  διατάξεις της 
Ελληνικής Νομοθεσίας, με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, ενημερώνει τους 
υποβάλλοντες αίτηση γονείς περί εγγραφής των ανήλικων τέκνων τους  στο Πασχαλινό Camp του 
Ν.Ο.Β. για τα ακόλουθα, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των τέκνων τους. 

 

Νόμιμη  βάση συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Ο Ν.Ο.Β. τηρεί αρχείο εγγραφόμενων και συμμετεχόντων παιδιών στο Πασχαλινό Camp που 
διοργανώνει, στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του, στο οποίο αφενός καταχωρίζονται τα 
εγγραφόμενα παιδιά στο camp και αφετέρου καταγράφονται τα δηλούμενα  στην αίτηση εγγραφής 
προσωπικά δεδομένα αυτών και τα δεδομένα που περιέχονται στα επισυναπτόμενα στην αίτηση 
δικαιολογητικά. 

 

Πηγή και είδος προσωπικών δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα των ανήλικων τέκνων των αιτούντων γονέων για την εγγραφή τους στο 
Πασχαλινό Camp που διοργανώνει ο Ν.Ο.Β. παρέχονται και συμπληρώνονται από τους ίδιους τους  
αιτούντες στην αίτηση εγγραφής. Τα δεδομένα αυτά και όσα περιέχονται στα επισυναπτόμενα στην 
αίτηση  εγγραφής τους δικαιολογητικά αφορούν σε πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους, όπως είναι: 1. Επώνυμο. 2  Όνομα. 3. Όνομα  πατέρα. 4. 
Όνομα μητέρας. 5. Ημερομηνία γέννησης. 6. Εθνικότητα. 7. Υπηκοότητα. 8. Διεύθυνση κατοικίας κλπ. 
Τα δεδομένα αυτά και όσα περιέχονται στα επισυναπτόμενα στην αίτηση  εγγραφής  δικαιολογητικά  
ο Ν.Ο.Β. συλλέγει και επεξεργάζεται με χειροκίνητα  και με αυτοματοποιημένα μέσα. 

Σε όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα πρόσβαση από τους απασχολούμενους έχουν μόνο τα 
πρόσωπα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Επικοινωνίας των μελών και της Γραμματείας του Ν.Ο.Β. και 
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξουσιοδοτούμενα από αυτό.  

 

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 

Η συλλογή και  ή επεξεργασία  των προσωπικών δεδομένων των εγγραφόμενων στο Πασχαλινό 
Camp  γίνεται για λόγους οργάνωσης και επικοινωνίας με τους γονείς και με τα τέκνα τους, καθώς 
και για λόγους υποστήριξης αυτών. 

 

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων 

Ο Ν.Ο.Β. θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των εγγραφόμενων στο Πασχαλινό Camp  για αόριστο  
χρονικό διάστημα, έως ότου διαπιστωθεί  ότι αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους 
λόγους για τους οποίους συλλέγησαν, οπότε θα καταστρέφονται, εκτός εάν υφίσταται ανάγκη 
παράτασης του χρόνου αυτού, λόγω ύπαρξης νομικής αξίωσης ή έννομης υποχρέωσης του Ομίλου.  

Κοινοποίηση σε τρίτους των προσωπικών δεδομένων 

Ο Ν.Ο.Β. δεν γνωστοποιεί, δεν κοινοποιεί και δεν διαβιβάζει σε τρίτους τα περιερχόμενα σε αυτόν 
προσωπικά δεδομένα των εγγραφόμενων στο Πασχαλινό Camp του, εκτός  εάν παράσχουν προς 
τούτο τη ρητή συναίνεσή τους οι γονείς αυτών ή εάν  αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόμου, 
δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία ή λόγω δικαστικής έρευνας  
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 Κατά τη διάρκεια του Πασχαλινού Camp, στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του Ν.Ο.Β., μπορεί 
να γίνεται φωτογράφιση και κινηματογράφηση των συμμετεχόντων παιδιών στο Camp, καθώς 
επίσης να γίνεται και χρήση της εικόνας, του ονόματος και της φωνής τους  στο περιοδικό που 
εκδίδει ο Ν.Ο.Β, στα ψηφιακά μέσα αυτού και σε σπότς που προβάλλει επ’ ευκαιρία επετειακών 
εκδηλώσεών του. 

Ο Ν.Ο.Β., ανεξάρτητα από την υφισταμένη νόμιμη βάση για όλα τα πιο πάνω (συλλογή και 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εγγραφόμενων  στο Πασχαλινό Camp, φωτογράφιση 
κλπ), ζητεί από τους γονείς και την παροχή της συναίνεσης τους για αυτά.    

 

Δικαιώματα και τρόπος άσκησης αυτών 

Οι γονείς των ανήλικων  συμμετεχόντων στο Πασχαλινό Camp  του Ν.Ο.Β.   έχουν  το δικαίωμα να 
ζητούν από τον Όμιλο τα εξής: 

1) Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των τέκνων τους και χορήγηση ηλεκτρονικού αντιγράφου 
αυτών. 

2) Διόρθωση των προσωπικών  δεδομένων των  τέκνων τους , εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. 

3) Περιορισμό της επεξεργασίας  των προσωπικών  δεδομένων των τέκνων τους, εφόσον είτε 
αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών είτε προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο είτε εξέλιπε ο σκοπός 
της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους. 

4) Εναντίωση ή και άρση  της συγκατάθεσής τους  για την επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων 
των τέκνων τους, καθώς και διαγραφή αυτών, εάν διαπιστωθεί  ότι αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα 
σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους συλλέγησαν και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και 
των νομίμων δικαιωμάτων του Ν.Ο.Β. για τη διακράτησή τους με βάση της εκάστοτε ισχύουσες 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Τα πιο πάνω δικαιώματα μπορούν  να τα ασκούν οι γονείς στον Όμιλο στη διεύθυνση Λαιμός 
Βουλιαγμένης, 16671 Βουλιαγμένη ή στο e-mail nov@nov.gr Εάν δεν λαμβάνουν  απάντηση εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μηνός και με-υπό προϋποθέσεις- παράταση δύο μηνών, ή 
η απάντηση που θα λαμβάνουν  δεν είναι ικανοποιητική ή, εάν το ζήτημά τους δεν επιλύεται, 
μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr). 

Για κάθε απορία ή ερώτημα  σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του τέκνου 
τους και την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, μπορούν οι γονείς να επικοινωνούν με τον Όμιλο στο 
e-mail nov@nov.gr ή στη διεύθυνση Λαιμός Βουλιαγμένης, 16671 Βουλιαγμένη.  

 

 

 

 



 

 

Προς το Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης  

    

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 

Ο …………………………………………………………………………………………...……………………………………………….. και η 
……………………………………………………………………………………………..………………… γονείς του ανήλικου τέκνου 
τους ……………………………………………………………,  γεννημένου τ ………………………., ως ασκούντες τη γονική 
μέριμνα σε αυτό και ως υποβάλλοντες στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Β.) αίτηση εγγραφής 
του στο Πασχαλινό Camp που διοργανώνει ο ΝΟΒ, με την παρούσα δηλώνουμε ότι:  

Έχοντας ενημερωθεί από το Ν.Ο.Β., με το ενημερωτικό έντυπο αυτού για το θέμα των προσωπικών 
δεδομένων του τέκνου μας και των δικαιωμάτων αυτού, ανεξάρτητα από την αναφερομένη στο 
έντυπο νόμιμη βάση συλλογής και επεξεργασίας  των προσωπικών του δεδομένων,  συναινούμε  και        
παρέχουμε ρητή συγκατάθεση στο Ν.Ο.Β.:  

1. Να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του τέκνου μας τα οποία δηλώσαμε 
και συμπληρώσαμε στην υποβαλλόμενη από μας αίτηση περί εγγραφής του στο Πασχαλινό Camp 
του Ν.Ο.Β., για τους λόγους οι οποίοι περιγράφονται και για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται 
στο ενημερωτικό έντυπο του Ν.Ο.Β. περί προσωπικών δεδομένων των εγγραφόμενων στο Πασχαλινό 
Camp αυτού, του οποίου λάβαμε πλήρη γνώση.  

2. α) Να φωτογραφίζει, να  κινηματογραφεί και να καταγράφει το τέκνο μας ατομικά ή ομαδικά κατά 
τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Πασχαλινό Camp, της αποθηκευμένης ή καταγεγραμμένης 
εικόνας του τέκνου μας και των συναφών δικαιωμάτων πνευματικής  ιδιοκτησίας  να ανήκουν στον 
Όμιλο.  

β) Να κάνει χρήση των αποθηκευμένων και των καταγεγραμμένων εικόνων του τέκνου μας, του 
ονόματός του και της φωνής του στο περιοδικό που εκδίδει, στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και 
κοινωνικής δικτύωσης και όπου κρίνει ο Ν.Ο.Β., λ.χ. βάσει συμβατικής υποχρέωσής του προς άλλους 
(π.χ. χορηγούς). 

Τέλος, δηλώνουμε ότι γνωρίζουμε τα δικαιώματα του τέκνου μας και τον τρόπο άσκησης αυτών τα 
οποία αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο του Ν.Ο.Β. και υπό τον τίτλο «Δικαιώματα και τρόπος 
άσκησης  αυτών», του περιεχομένου του οποίου λάβαμε πλήρη γνώση.   

 

 

Ημερομηνία 

 

 

 Οι Δηλούντες  

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 


