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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

      ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ:

 ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ.

 ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ

ΝΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΩ,  ΩΣΤΟΣΟ,  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ  ΜΟΥ  ΣΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΝ  ΕΥΘΥΝΗ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΜΟΥ,  ΜΕΧΡΙ  ΝΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (σε ένα μήνα από σήμερα), ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΟΥ. 

 ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,  ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,  ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΔΟΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΤΟΥΣ

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΠΛΗΡΩΣ.

                                                          Ο/ Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

...../....../2021



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 ΓενΚαν 679/2016 ΕΕ (συνοδεύει τα Έντυπα των
Αιτήσεων (Ενηλίκων) των αθλητικών τμημάτων που υλοποιεί η Διεύθυνση Αθλητισμού-Πολιτισμού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου σε
συνεργασία με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κορδελιού Ευόσμου).

Το  ΝΠΔΔ-ΟΤΑ  Α’  βαθμού  με  την  επωνυμία  Δήμος  Κορδελιού-Ευόσμου (οδός  Παύλου  Μελά  αρ.24,  Εύοσμος,  Τ.Κ.56224,  Νομός
Θεσσαλονίκης,  τηλ.:  2313302100,  fax:  2313302292,  email:  dimos@kordelio-evosmos.gr),  όπως  νόμιμα  εκπροσωπείται  από  τον  κ.
Δήμαρχο,  καθώς  και  η  Δημοτική  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Κορδελιού  Ευόσμου  με  τον  διακριτικό  τίτλο  ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε  (οδός  Μεγάλου
Αλεξάνδρου 57, ΤΚ 56224, τηλ: 2310-706668), όπως νομίμως εκπροσωπείται  από τον Πρόεδρο της, ενημερώνουν με το παρόν και
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα του Γενικού
Κανονισμού ΕΕ 679/2016, υπό την ιδιότητά τους ως «Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας», το φυσικό πρόσωπο  που υπογράφει ως
γονέας-νόμιμος κηδεμόνας (εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων»)  την ως άνω Αίτηση Εγγραφής τόσο για τον ίδιο ατομικά
όσο και για το ανήλικο τέκνο του  (επίσης «Υποκείμενο των Δεδομένων»), ότι οι «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας» και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-
Διευθύνσεις-Τμήματα αυτών (όπως και οι υπάλληλοί τους, που ενεργούν υπό την εποπτεία τους, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους
και  στα  πλαίσιο  των  αρμοδιοτήτων  τους,  πιθανόν  δε  και  άλλοι  ως  από  κοινού  «Υ.Ε.»,  «Εκτελούντες  την  Επεξεργασία»,  τρίτοι  ή
αποδέκτες:  υπουργεία,  δημόσιες  αρχές,  ΔΟΥ,  δικαστικές  αρχές  κλπ,  βάσει  συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση των   «Υπεύθυνων
Επεξεργασίας»  ή σε εκπλήρωση καθήκοντος του ή για εκτέλεση σύμβασης),  συλλέγουν, επεξεργάζονται και τηρούν  τα προσωπικά
δεδομένα που αναφέρονται στην Αίτηση και στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως και για την ικανοποίηση των
αιτημάτων  του υποβάλλει ο αιτών.
Τα δεδομένα αυτά (είτε απλά δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως πχ ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κλπ, είτε φωτογραφίες-
βίντεο, είτε ευαίσθητα δεδομένα υγείας, όπως ιατρική βεβαίωση) θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων των
«Υπεύθυνων Επεξεργασίας». Σκοπός της επεξεργασίας είναι η προσήκουσα εκτέλεση  της υπηρεσίας, η οποία  προσφέρεται με την
υποβολή Αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης
από την τυχόν κοστολόγηση της υπηρεσίας-παροχής, η εξακρίβωση της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος προκειμένου να του
χορηγηθούν τυχόν οικονομικές εκπτώσεις και ωφελήματα, η εξυπηρέτηση της προσήκουσας επικοινωνίας και ενημέρωσης για θέματα
που αφορούν την υπηρεσία, οι ανάγκες ενημέρωσης για άλλα προγράμματα και δράσεις των « Υπεύθυνων Επεξεργασίας», η προστασία
και ασφάλεια ζωτικού συμφέροντος (υγεία-σωματική ακεραιότητα) του «Υποκειμένου»  κατά τη συμμετοχή του στην προσφερόμενη
υπηρεσία, η  επικοινωνία  στα  πλαίσια  ιχνηλάτησης  κρουσμάτων  COVID-19,  η  έκδοση  αναμνηστικών  λευκωμάτων,  αφιερωμάτων,
βιβλίων,  περιοδικών  κλπ,  η  εξυπηρέτηση  ιστορικών,  απολογιστικών  και  στατιστικών σκοπών,  η  αποτελεσματικότερη προβολή  και
παρουσίαση της δράσης του “Υπευθύνου Επεξεργασίας” σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ κλπ. Και γενικά η συμμόρφωση με έννομη
υποχρέωση  του  “Υπευθύνου  Επεξεργασίας”  (σύμφωνα  με  την  με  αρ.  ΥΠΠΟΑ  6907/2670/170,  άρθρο  11,  απόφαση  «Έγκριση
Οργανωτικού  Πλαισίου  Προγραμμάτων  Αθλησης  για  Ολους»)  και  τα  έννομα  συμφέροντα  που  επιδιώκουν  αυτοί.  Η  παροχή  των
στοιχείων αυτών είναι απαραίτητη για την παρεχόμενη υπηρεσία και, αν δεν δοθούν από το «Υποκείμενο των Δεδομένων», η παροχή
της δεν θα είναι δυνατή. 
Τα  δεδομένα  αυτά  διατηρούνται  στο  αρμόδιο  Τμήμα  για  το  απαραίτητο  χρονικό  διάστημα  συμμετοχής  του  ανηλίκου  στη
δραστηριότητα-πρόγραμμα (τουλάχιστον έως το τέλος της σεζόν) και της εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, αλλά και για την
ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Κατόπιν αρχειοθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που δεν
παρέχουν πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Δυνατόν να προβλεφθεί  η ασφαλής καταστροφή τους μετά την πάροδο
του χρονικού διαστήματος που προβλέπει η νομοθεσία κατά περίπτωση (πχ ΠΔ 480/1985). 
Το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στους «Υπεύθυνους Επεξεργασίας» για πρόσβαση-ενημέρωση,
διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων  για λογαριασμό και προς όφελος τόσο του ανήλικου τέκνου του όσο και του
ιδίου, αντίταξη στην επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη φορτικότητα,  πάντα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της
κείμενης νομοθεσίας (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23  ΓενΚαν).  Τα δικαιώματα αυτά, όσον αφορά τον Δήμο Κορδελιό Ευόσμου, ασκούνται
είτε με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρμας που υπάρχει διαθέσιμη στις Δνσεις του Δήμου,  είτε με αποστολή επιστολής
στη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου (οδός Παύλου Μελά αρ.24, Εύοσμος, Τ.Κ.56224, Νομός Θεσσαλονίκης),  είτε με ηλεκτρονικό
μήνυμα στη διεύθυνση: dpo@kordelio-evosmos.gr.
Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου παρέχει στο «Υποκείμενο των Δεδομένων» πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν
αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 ΓενΚαν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του
αιτήματος.  Η  εν  λόγω  προθεσμία  μπορεί να  παραταθεί  κατά  δύο  ακόμη  μήνες,  εφόσον  απαιτείται,  λαμβανομένων  υπόψη  της
πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓενΚαν).  Επίσης, για τυχόν
καταγγελία,  το  «Υποκείμενο  των  Δεδομένων»  έχει  το  δικαίωμα  να  απευθυνθεί  εγγράφως  στην  Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr). 

ΣΥΝΑΙΝΩ / ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ με την -μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου,  sms, ταχυδρομείου-  πιθανή ενημέρωση μου από τον
Δήμο Κορδελιό Ευόσμου σχετικά με τις δραστηριότητες του.

ΣΥΝΑΙΝΩ / ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ με την ελεύθερη χρήση του ονόματος, των φωτογραφιών και των βίντεο μου στο δικτυακό τόπο και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου για προβολή και προώθηση των ενεργειών του.  

Σημείωση: έχετε δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσης-συναίνεσης που δίνετε, χωρίς να θιχτεί η νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της (άρθρο 7.3 ΓενΚαν).

Δήμος  Κορδελιού-Ευόσμου, ___ _______________ 20___

Έλαβα γνώση της παρούσης Ενημέρωσης  (υπογραφή και ολογράφως):

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dpa.gr%2F&h=ATOe0LkwaBjlzb2wdSeO5EEFUg-lhbXsptX-IwLL2xpJqBgOMUWWgTTUs7JL5JO_TLrWd2UMorIjhRnkvQ4TzmFTrI-Y5iBWm_TrRy7g1s4NJO_StvI5uA#_blank
mailto:dpo@kordelio-evosmos.gr
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