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Προς την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.)
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Ο/Η
…………………………………………………
του……………………………….,ως
υποβάλλων‐ουσα στη διαβιβασθείσα στην Ο.Χ.Ε., μέσω του
σωματείου……………………………………………. αίτηση εγγραφής μου ως
αθλητή‐τριας χειροσφαίρισης, με την παρούσα δηλώνω ότι:
Έχοντας ενημερωθεί από την Ο.Χ.Ε., με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα ενημερωτικό έντυπο αυτής, για το θέμα των προσωπικών μου
δεδομένων και των δικαιωμάτων μου, ανεξάρτητα από την
αναφερομένη στο πιο πάνω έντυπο νόμιμη βάση συλλογής και
επεξεργασίας αυτών, συναινώ και
παρέχω ρητή συγκατάθεση στην
Ο.Χ.Ε:
1. Να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου τα
οποία δήλωσα και συμπλήρωσα στην υποβαλλόμενη από μένα αίτηση
εγγραφής μου στο πιο πάνω σωματείο ως αθλητή/τριας
χειροσφαίρισης, για τους λόγους οι οποίοι περιγράφονται και για το
χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα
δήλωση ενημερωτικό έντυπο αυτής περί προσωπικών δεδομένων των
αθλητών της, του οποίου έλαβα πλήρη γνώση.
2. Να διαβιβάζει και να κοινοποιεί τα δεδομένα μου α) στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, β) στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και στην
Παγκόσμια Ομοσπονδία του αθλήματος για τυχόν συμμετοχή μου σε
διεθνείς αγώνες και για τυχόν διεθνή μεταγραφή μου, γ) στην Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), εφόσον συμπεριλαμβάνομαι μεταξύ των
επιλεγμένων αθλητών για τη συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς
Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες και
σε λοιπούς αγώνες
αρμοδιότητάς της και δ) στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του
Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) για τυχόν διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ.
3. Να με υποβάλλει σε εργομετρικές και άλλες επιστημονικές αθλητικές
μετρήσεις και σε ιατρικές εξετάσεις, εφόσον επιλεγώ ως αθλητής‐τρια
των Εθνικών Ομάδων, καθώς επίσης να καταγράφομαι για
συγκεκριμένες στατιστικές έρευνες‐αναλύσεις και ιστορικές αθλητικές
μελέτες .
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4. α) Να με φωτογραφίζει, να με κινηματογραφεί και να με καταγράφει
ατομικά ή ομαδικά κατά τη διάρκεια αγώνων, προπονήσεων,
εορταστικών και άλλων εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας,
της
αποθηκευμένης ή καταγεγραμμένης εικόνας μου από τις πιο πάνω
διοργανώσεις και εκδηλώσεις και τα συναφή δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας να ανήκουν στην Ομοσπονδία. β) Να κάνει χρήση η
Ομοσπονδία των αποθηκευμένων και των καταγεγραμμένων εικόνων
μου, του ονόματός μου και της φωνής μου στον ιστότοπό της, σε
προβαλλόμενα σπορτς, σε αθλητικούς και άλλους ιστότοπους και όπου
προβλέπεται, βάσει συμβατικής υποχρέωσής της προς άλλους (π.χ.
χορηγούς).

Τέλος, δηλώνω ότι γνωρίζω τα δικαιώματά μου και τον τρόπο
άσκησης αυτών τα οποία αναφέρονται στο πιο πάνω επισυναπτόμενο
έντυπο της Ο.Χ.Ε. και υπό τον τίτλο «Δικαιώματα αθλητών και τρόπος
άσκησης αυτών», του περιεχομένου του οποίου έλαβα πλήρη γνώση.

(Ημερομηνία) ……../…../……

Οι έχοντες τη γονική μέριμνα

Ο/Η δηλών/ούσα

του/της αθλητή/τριας
……………………………………………………………

…………………………………….

