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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ  

Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ……………………………… ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………… 

ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ………………………………………………ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΚΙΝΗΤΟ……………………….…………………  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ …………………………………………………………………….…….  ΤΑΞΗ………………………… 

Β) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ……………………………………………………………………………….……………….. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ………………………………………………………………………….………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS)………………..……………………………… 

EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) ….……………………………………………………………………… 
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ Ή ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ 

ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

 

ΤΜΗΜΑ …………………………………………………                               ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ………………………………………………… 

 

Για τις πληρωμές/δίδακτρα που θα καταβάλλονται γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 

• Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε μήνα.  

• Με την προκαταβολή τριμήνου θα γίνεται έκπτωση  

• Απουσία του παιδιού από τα μαθήματα προϋποθέτει την καταβολή ολόκληρου του 

ποσού των διδάκτρων για την επανένταξη στο τμήμα. 

• Το κόστος εγγραφής 25€ ανά οικογένεια καταβάλλεται μια φορά στην πρώτη εγγραφή.  

 

Δηλώνω οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και κατανοώ ότι η χρήση των προσωπικών δεδομένων 

από τον Ναυτικό Όμιλο Κωνσταντίας γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια. 

Με την υπογραφή της παρούσης αίτησης , αποδέχομαι όπως λαμβάνω πλήρη ενημέρωση από τον 

Ναυτικό Όμιλο Κωνσταντίας μέσω μηνυμάτων SMS και emails. Επίσης αποδέχομαι  

την ανάρτηση φωτογραφιών ή video, στα οποία δύναται να εμφανίζεται το παιδί μου, σε ηλεκτρονικά 

μέσα (Ιστοσελίδα Facebook) του Ομίλου ή σε παρουσιάσεις εκδηλώσεις. 

 

Ημερομηνία εγγραφής:…………………………………….. 

 

Ο Δηλών Γονέας-Κηδεμόνας (ολογράφως)…………………..…………………………………………………………. 

 

(Υπογραφή)…………………………………………………… 
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                                      ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Εγώ ο/η…………………………………………………με Ημερ. Γεννήσεως…………….……………και 

με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου……………………………………………….δηλώνω ότι: 

έλαβα γνώση του Καταστατικού και των Κανονισμών του Ναυτικού Όμιλου Κωνσταντίας 

(Ν.Ο.Κωνσταντίας) και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις τους, και δίνω την συγκατάθεση μου στον 

Ν.Ο.Κωνσταντίας όπως συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προσωπικά Δεδομένα) που με αφορούν, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται. Ο 

Ν.Ο.Κωνσταντίας θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή Προσωπικά 

Δεδομένα που με αφορούν, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, ανάλογα με την περίπτωση. Τα 

δεδομένα αυτά μπορεί να είναι: ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, αριθμός 

ταυτότητας και/ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, φωτογραφία, τηλέφωνο, ταχυδρομική 

διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, και άλλα. Τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιούνται 

για τους σκοπούς διαχείρισης εγγραφών και μετεγγραφών μελών/αθλητών, διαχείριση επαφών και 

επικοινωνίας, διατήρηση ιστοσελίδας, διατήρηση σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διοργάνωση 

σεμιναρίων και εκδηλώσεων, διοργάνωση αγώνων και αθλοπαιδιών, συμμετοχή σε αγώνες και 

διοργανώσεις άλλων σωματείων και χωρών, διαχείριση αλληλογραφίας, τήρηση πρακτικών 

συνεδριάσεων, και άλλων νόμιμων εργασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Ν.Ο.Κωνσταντίας. 

Πέραν των πιο πάνω συμφωνώ και συναινώ ότι οι φωτογραφίες, υλικό βίντεο και συνεντεύξεις, που 

λήφθηκαν σε σχέση με τη συμμετοχή μου σε αγώνες και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή στις 

οποίες συμμετέχει επίσημα ο Ν.Ο.Κωνσταντίας, μπορούν να μεταδοθούν και να δημοσιευτούν σε 

τηλεόραση, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, εφημερίδες, έντυπα, βιβλία και αναπαραγωγές φωτογραφιών, χωρίς 

καμία οικονομική απαίτηση. Ο Ν.Ο.Κωνσταντίας μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα μου, 

μόνο εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργάτες του για νόμιμους σκοπούς και/ή σε αρμόδιες αρχές για 

συμμόρφωση με το Νόμο. Κατανοώ ότι ανά πάσα στιγμή έχω το δικαίωμα σε σχέση με τα Προσωπικά 

Δεδομένα μου να αιτηθώ ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης ή τροποποίησης, διαγραφής και 

ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής μου. 

Υπογραφή Αθλητή:…………………………………………………………Ημερομηνία:……………………… 
 
Όνομα και Υπογραφή Πατέρα:…………………………………………………………………………………… 
 
Όνομα και Υπογραφή Μητέρας:…………………………………………………………………………………. 
 
ή Όνομα και Υπογραφή Νόμιμου Κηδεμόνα:…………………………………………………………………... 
 

Σημείωση: Για άτομα κάτω των 18 χρονών, η δήλωση να υπογράφεται από τον αθλητή, τον πατέρα και 

τη μητέρα ή τον αθλητή και τον νόμιμο κηδεμόνα. 


