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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 

 

 
ΑΡΙΘ.ΑΣΤΥΝ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, για συντομία 
καλούμενος ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία Ν. 4624/2019) 

 
1.  Είδος δεδομένων  που υπόκεινται σε επεξεργασία:  Τα αναγκαία, για την ταυτοποίηση του προσώπου, στοιχεία ταυτότητας,  τα αναγκαία 
για την απόδειξη της ιδιότητας (π.χ. μέλος Δ.Σ. Σωματείου, Διευθύνων σύμβουλός ή εκπρόσωπος ΠΑΕ), τα αναγκαία για την άσκηση της 
ποδοσφαιρικής δραστηριότητας  (π.χ. προπονητής, επόπτης ασφαλείας, κλπ) και τα αναγκαία για την επικοινωνία (διεύθυνση, τηλέφωνο). 
2.Σκοπός επεξερσίας 
α) για την δυνατότητα εκπροσώπησης των σωματείων και των ΠΑΕ, στην ΕΠΟ, στις Επιτροπές της ΕΠΟ, στις κληρώσεις κυπέλου και 
πρωταθλημάτων, στις Ενώσεις κλπ. β) για την δυνατότητα υπογραφής των εγγράφων που σχετίζονται με την έκδοση δελτίων των 
ποδοσφαιριστών (αιτήσεις μεταβολών) γ) για την άσκηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο (προπονητής, παρατηρητής 
αγώνα, επόπτης ασφαλείας, κλπ.), δ) για την έκδοση ταυτοτήτων,  δελτίων πιστοποιήσεων, πιστοποιητικών, κλπ. και ε) για επιβολή –και 
ανάρτηση στο ειδικό για τον σκοπό αυτό διαδικτυακό χώρο- πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται στους αξιωματούχους των ομάδων επ αφορμή 
της συμμετοχής τους στο άθλημα. 
3.  Αποδέκτεςδεδομένων 
α) αξιωματούχοι ποδοσφαιρικών αγώνων (διαιτητές, κλπ.) β) Όλα τα αρμόδια τιμήματα της ΕΠΟ και των Ενώσεων που σχετίζονται με έκδοση 
ταυτοτήτων,  δελτίων πιστοποιήσεων, πιστοποιητικών, κ.λ.π. των προσώπων που ακούν ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, γ) τα πειθαρχικά 
όργανα του ποδοσφαίρου, δ)  όλα  τα  αρμόδια τμήματα που οι  επιτροπές  της  ΕΠΟ  και  των  Ενώσεων    για  τους  συμμετέχοντες  και  
καλούμενους  σ΄αυτές αξιωματούχους, ε) τα αρμόδια τμήματα της ΕΠΟ, που σχετίζονται με τις εγγραφές, μεταγραφές και τις εν γένει 
μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών, όπως και οι ξένες ομοσπονδίες και οι ομάδες όπου οι  ποδοσφαιριστές μετεγγράφονται στην περίπτωση 
μετεγγραφών εξωτερικού (για τους αξιωματούχους ομάδων που υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα, κλπ.). Στ) οι οικονομικές υπηρεσίες Ε.Π.Ο. και 
των Ενώσεων για την περίπτωση πληρωμών. 
4. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων 
Τα δεδομένα αποθηκεύονται για την ελάχιστη δυνατή περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα ανάλογο με 
τον σκοπό της επεξεργασίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δηλαδή για την χρονική περίοδο που απαιτείται για να υλοποιηθούν οι ανωτέρω 
σκοποί, και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι λιγότερο από πέντε έτη. 
5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας, Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι η ΕΠΟ και η ΕΠΣ δια του εκάστοτε από αυτούς ορισθέντος να ασχολείται 
με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

    Σημείωση: αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματα σας, με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τη   
    συναφή ελληνική νομοθεσία στο site της ΕΠΟ «Ενημέρωση Υποκειμένων ΠΔ». 
 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ Ημερομηνία: ……………………….. 
 

 
 
 
 
       
    
Υπογραφή…………….…………………..  
 Θέση θεώρησης για το γνήσιο της υπογραφής 


