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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

Προς  τους  εγγραφομένους/μεταγραφόμενους  αθλητές,  σχετικά  με  τα 

προσωπικά τους δεδομένα 

  Η  αθλητική  Ομοσπονδία  με  την  επωνυμία  «Ομοσπονδία 

Χειροσφαιρίσεως  Ελλάδος»  (Ο.Χ.Ε.),  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  εγγραφής/μεταγραφής  τους  ως  αθλητών 

χειροσφαίρισης  για  τα  ακόλουθα,  σχετικά  με  τα  προσωπικά  τους 

δεδομένα:  

Νόμιμη βάση συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

  Η  Ο.Χ.Ε.,  βάσει  του  άρθρου  26  παρ.2  του  αθλητικού  νόμου 

2725/1999  και    του  άρθρου  43  του  Καταστατικού  της,  έχει  την 

υποχρέωση  να  τηρεί  Βιβλίο  Μητρώου  Αθλητών,  στο  οποίο  αφενός 

καταχωρίζονται  ως  αθλητές  χειροσφαίρισης  στη  δύναμη  αθλητικών 

σωματείων‐μελών  της  Ομοσπονδίας  οι  υποβάλλοντες  σχετική  αίτηση 

εγγραφής/μεταγραφής,  εφόσον  αυτή  εγκρίνεται  και  αφετέρου 

καταγράφονται  τα  δηλωθέντα  στην  αίτηση    εγγραφής  προσωπικά 

δεδομένα  αυτών.  Στους  καταχωριζόμενους  στο  πιο  πάνω  Βιβλίο  ως 

αθλητές η Ομοσπονδία εκδίδει δελτίο αθλητικής ιδιότητας.  

Πηγή και είδος προσωπικών δεδομένων. 

  Τα προσωπικά δεδομένα  των αθλητών,  με  τη συναίνεση αυτών, 

περιέρχονται  στην  Ο.Χ.Ε.  αφενός    με  τη  διαβιβαζομένη  και 

προβλεπόμενη από τον Κανονισμό εγγραφών‐μετεγγραφών αυτής  από 

τα  σωματεία  στην  Ομοσπονδία  αίτηση  εγγραφής/μεταγραφής  που 

υποβάλλουν  οι  αθλητές  και  στην  οποία  αίτηση  οι  ίδιοι  δηλώνουν  και 

συμπληρώνουν  τα  πιο  πάνω  δεδομένα  τους  και  αφετέρου    με  τα  

επισυναπτόμενα  στην  αίτηση  δικαιολογητικά,  που  προβλέπει  ο  πιο 

πάνω Κανονισμός. 

 Τα  δεδομένα  αυτά  των  αθλητών,  που  αφορούν  σε  πληροφορίες  που 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  τον  προσδιορισμό  της  ταυτότητάς 

τους,  η  Ο.Χ.Ε.  συλλέγει  και  επεξεργάζεται  με  χειροκίνητα  και  με 
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αυτοματοποιημένα  μέσα,  είναι  δε  τα  εξής:  1  Επώνυμο  2.  Όνομα  3. 

Όνομα  πατέρα.  4.Όνομα  μητέρας  5.Ημερομηνία  γέννησης.  6.Τόπος 

γέννησης 7.Εθνικότητα 8.Υπηκοότητα. 9 Επάγγελμα.10.Αριθμός Δελτίου 

Αστυνομικής  Ταυτότητας.11Διεύθυνση  Κατοικίας  12.Πόλη,  13 

Τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 

των αθλητών είναι αφενός η αξιολόγηση της αίτησης εγγραφής αυτών, 

η  καταχώριση  τους  στο  Βιβλίο  Μητρώου  Αθλητών  και  η  έκδοση    σε 

αυτούς  δελτίου  αθλητικής  ιδιότητας  βάσει  των  διατάξεων  του 

Κανονισμού  Εγγραφών‐  Μετεγγραφών  της  Ο.Χ.Ε.  και  αφετέρου  η 

υποστήριξη αυτών  και η ικανοποίηση σχετικών αιτημάτων τους. 

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων. 

  Τα προσωπικά δεδομένα των αθλητών θα τηρούνται στο αρχείο 

της  Ο.Χ.Ε.  για  αόριστο  χρονικό  διάστημα,  δεδομένου  ότι  θα  γίνεται 

χρήση αυτών α) στις ανανεώσεις του δελτίου αθλητικής  ιδιότητας των 

αθλητών σε κάθε αγωνιστική περίοδο, β)στην καταγραφή των αθλητών 

στα  Φύλλα  Αγώνων  κατά  τη  διεξαγωγή  αγώνων  στους  οποίους 

συμμετέχουν με  την  ομάδα  του σωματείου  τους,      γ)στις  περιπτώσεις 

αιτήσεων  μεταγραφής αυτών,  επί των οποίων απαιτείται έλεγχος, για 

την παραδοχή ή μη της αίτησης μεταγραφής   σε άλλο σωματείο, κατά 

τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εγγραφών‐Μεταγραφών της Ο.Χ.Ε., δ) για 

την τυχόν συμμετοχή τους με τις Εθνικές ομάδες σε διεθνείς αγώνες και 

ε)για  λόγους  υποστήριξης  των  αθλητών  και  επικοινωνίας  με  αυτούς. 

Εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  η  τήρηση  των  δεδομένων  δεν  είναι  πλέον 

απαραίτητη  σε  σχέση  με  τους  λόγους  για  τους  οποίους  συλλέγησαν, 

αυτά θα καταστρέφονται, εκτός εάν υφίσταται ανάγκη παράτασης του 

χρόνου  τήρησής  τους,  λόγω  ύπαρξης  νομικής  αξίωσης  ή  έννομης 

υποχρέωσης  της Ομοσπονδίας  ή  για  λόγους  καταγραφής  της  ιστορίας 

αυτής. 

Κοινοποίηση σε τρίτους των προσωπικών δεδομένων 

  Η  Ο.Χ.Ε.  δεν  γνωστοποιεί,  δεν  κοινοποιεί  και  δεν  διαβιβάζει  σε 

τρίτους τα περιεχόμενα σε αυτούς προσωπικά δεδομένα των αθλητών, 

εκτός εάν παράσχουν προς τούτο τη ρητή συναίνεσή  τους οι αθλητές , 
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με  εξαίρεση:  1)Την  Ευρωπαϊκή  και  την  Παγκόσμια  Ομοσπονδία  

Χειροσφαίρισης,  στις  οποίες  θα  κοινοποιούνται,  σε  περιπτώσεις 

μεταγραφής των αθλητών σε σωματεία του εξωτερικού. 2)Τις αθλητικές 

αρχές και φορείς, όπως είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), η 

Ελληνική  Ολυμπιακή  Επιτροπή  (Ε.Ο.Ε.)  και  το  Εθνικό  Συμβούλιο 

Καταπολέμησης  του  Ντόπινγκ  (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.),  όταν  το  ζητούν.  3)Τους 

αρμόδιους  φορείς  για  την  ικανοποίηση  αιτημάτων  των  αθλητών.  4) 

Τους  αρμόδιους  φορείς  για  στατιστικές  έρευνες‐αναλύσεις  και 

ιστορικές  αθλητικές  μελέτες  και  5)Όταν  επιβάλλεται  από  διάταξη 

νόμου,  δικαστική  απόφαση  ή  εισαγγελική  παραγγελία  ή  λόγω 

δικαστικής έρευνας. 

  Η  Ο.Χ.Ε  ενημερώνει,  επίσης,  τους  αθλητές  ότι,  στο  πλαίσιο  της 

προώθησης  των  αγώνων  και  της  προβολής  του  αθλήματος  της 

χειροσφαίρισης,  κατά  τη  διάρκεια  της  διεξαγωγής  αγώνων  των 

διοργανουμένων  από  αυτή  Πρωταθλημάτων  και  Κυπέλλου  Ελλάδας  ή 

διεθνών  αγώνων,  καθώς  και  κατά  τη  διάρκεια  εκδηλώσεων  της 

Ομοσπονδίας, μπορεί να γίνεται φωτογράφιση ή κινηματογράφηση των 

συμμετεχόντων  αθλητών  ατομικά  ή  ομαδικά,  καθώς  και  χρήση  της 

εικόνας,  του  ονόματος  και  της  φωνής  τους  στον  ιστότοπο  της 

Ομοσπονδίας,  σε  προβαλλόμενα  σποτς    επ’  ευκαιρία  επετειακών  και 

άλλων εκδηλώσεων, σε έντυπα, σε αθλητικούς  και άλλους ιστότοπους  

και  όπου    προβλέπεται  βάσει  συμβατικής  υποχρέωσης  της  Ο.Χ.Ε.  με 

άλλους ( π.χ. χορηγούς). 

  Ακόμη,  η  Ο.Χ.Ε.  ενημερώνει  ότι  ενδέχεται,  προς  το  σκοπό  της 

ατομικής βελτίωσης των αθλητών που επιλέγονται στις Εθνικές Ομάδες 

και της πιστοποίησης της υγείας τους, να  υποβάλλονται αυτοί από την 

Ομοσπονδία  σε  εργομετρικές  και  λοιπές  επιστημονικές  αθλητικές  

μετρήσεις και σε ιατρικές εξετάσεις. 

  Η ΟΧΕ, ανεξάρτητα από την υφισταμένη νόμιμη βάση  για όλα τα 

πιο πάνω  (συλλογή  και  επεξεργασία  των προσωπικών δεδομένων  των 

αθλητών,  κοινοποίηση  αυτών,  φωτογράφιση    αυτών  κλπ),  ζητεί  από 

τους αθλητές  και την παροχή της συναίνεσής τους για αυτά.    

Δικαιώματα των αθλητών και τρόπος άσκησης αυτών. 

  Οι αθλητές  έχουν  το δικαίωμα να ζητούν από την Ο.Χ.Ε. τα εξής: 
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  1)Πρόσβαση  στα  προσωπικά  δεδομένα  τους  και  χορήγηση 

ηλεκτρονικού αντιγράφου αυτών (δικαίωμα φορητότητας). 

  2) Διόρθωση των προσωπικών  δεδομένων τους,   εάν αυτά είναι 

ανακριβή ή ελλειπή. 

  3)   Περιορισμό  της  επεξεργασίας    των προσωπικών    δεδομένων 

τους,  εφόσον  είτε  αμφισβητείται  η  ακρίβεια  αυτών  είτε  προβλέπεται 

από το εφαρμοστέο δίκαιο είτε εξέλειπε 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  τους,  καθώς  και  διαγραφή 

(δικαίωμα στη λήθη) 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 της 

Ο.Χ.Ε.  για  τη  διακράτησή  τους  με  βάση  τις  εκάστοτε  ισχύουσες 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

  Τα πιο πάνω δικαιώματα μπορούν  να τα ασκούν οι αθλητές στην 

Ο.Χ.Ε  στη διεύθυνση Γ΄ Σεπτεμβρίου 56 ή στο email registry@hhf.org.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 τους και  την 

άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, μπορούν οι αθλητές να επικοινωνούν 

με την Ο.Χ.Ε. στο τηλέφωνο 210‐8258819, στο email registry@hhf.org.gr 

ή στη διεύθυνση Γ΄ Σεπτεμβρίου 56. 

  Σημειώνεται ότι, όπου πιο πάνω αναφέρεται «αθλητής», νοείται 

και «αθλήτρια». 

Αθήνα    11 ‐ 6 ‐   2019 

Για την ΟΧΕ  

Ο πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας 

Κωνσταντίνος Γκαντής        Κωνσταντίνος Σταματιάδης 


