Προσ τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία Τοξοβολίασ (Ε.Ο.Τ.)
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Ο/Η ………………………………………………… του………………………………., ωσ
υποβάλλων-ουςα ςτθ διαβιβαςκείςα ςτθν Ε.Ο.Τ., μζςω του
ςωματείου……………………………………………., αίτθςθ εγγραφισ μου ωσ
ακλθτι-τριασ τοξοβολίασ, με τθν παροφςα δθλώνω ότι:
Ζχοντασ ενθμερωκεί από τθν Ε.Ο.Τ, για το Ενθμερωτικό Ζντυπο
ΕΟΤ ςχετικά με το κζμα των προςωπικών μου δεδομζνων και των
δικαιωμάτων μου, ανεξάρτθτα από τθν αναφερομζνθ ςτο πιο πάνω
ζντυπο νόμιμθ βάςθ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ αυτών, ςυναινώ και
παρζχω ρθτι ςυγκατάκεςθ ςτθν Ε.Ο.Τ.:
1. Να ςυλλζγει και να επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα μου τα
οποία διλωςα και ςυμπλιρωςα ςτθν υποβαλλόμενθ από μζνα αίτθςθ
εγγραφισ μου ςτο πιο πάνω ςωματείο ωσ ακλθτι/τριασ τοξοβολίασ, για
τουσ λόγουσ οι οποίοι περιγράφονται και για το χρονικό διάςτθμα που
αναφζρεται ςτο επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα διλωςθ ενθμερωτικό
ζντυπο αυτισ περί προςωπικών δεδομζνων των ακλθτών τθσ, του
οποίου ζλαβα πλιρθ γνώςθ.
2. Να διαβιβάηει και να κοινοποιεί τα δεδομζνα μου α) ςτθ Γενικι
Γραμματεία Ακλθτιςμοφ, β) ςτθν Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία και ςτθν
Παγκόςμια Ομοςπονδία του ακλιματοσ για τυχόν ςυμμετοχι μου ςε
διεκνείσ αγώνεσ και εγγραφι ςτα μθτρώα τθσ γ) ςτθν Ελλθνικι
Ολυμπιακι Επιτροπι (Ε.Ο.Ε), εφόςον ςυμπεριλαμβάνομαι μεταξφ των
επιλεγμζνων ακλθτών για τθν προετοιμαςία και ςυμμετοχι μου ςτουσ
Ολυμπιακοφσ Αγώνεσ, ςτουσ Μεςογειακοφσ Αγώνεσ και ςε λοιποφσ
αγώνεσ αρμοδιότθτάσ τθσ δ) ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ για ικανοποίθςθ
αιτθμάτων μου και ε) ςτο Εκνικό Συμβοφλιο Καταπολζμθςθσ του
Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) για τυχόν διενζργεια ελζγχου ντόπινγκ.
3. Να με υποβάλλει ςε εργομετρικζσ και άλλεσ επιςτθμονικζσ ακλθτικζσ
μετριςεισ και ςε ιατρικζσ εξετάςεισ, εφόςον επιλεγώ ωσ ακλθτισ-τρια
των Εκνικών Ομάδων, κακώσ επίςθσ να καταγράφομαι για
ςυγκεκριμζνεσ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ-αναλφςεισ και ιςτορικζσ ακλθτικζσ
μελζτεσ .

4. α) Να με φωτογραφίηει, να με
κινθματογραφεί και να με
καταγράφει ατομικά ι ομαδικά κατά τθ διάρκεια αγώνων,
προπονιςεων, εορταςτικών και άλλων εκδθλώςεων τθσ Ομοςπονδίασ,
τθσ αποκθκευμζνθσ ι καταγεγραμμζνθσ εικόνασ μου από τισ πιο πάνω
διοργανώςεισ και εκδθλώςεισ και τα ςυναφι δικαιώματα πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ να ανικουν ςτθν Ομοςπονδία β) Να κάνει χριςθ θ
Ομοςπονδία των αποκθκευμζνων και των καταγεγραμμζνων εικόνων
μου, του ονόματόσ μου και τθσ φωνισ μου ςτον ιςτότοπό τθσ, ςε
προβαλλόμενα ςπορτσ, ςε ακλθτικοφσ και άλλουσ ιςτότοπουσ και όπου
προβλζπεται, βάςει ςυμβατικισ υποχρζωςισ τθσ προσ άλλουσ (π.χ.
χορθγοφσ).

Τζλοσ, δθλώνω ότι γνωρίηω τα δικαιώματά μου και τον τρόπο
άςκθςθσ αυτών τα οποία αναφζρονται ςτο πιο πάνω επιςυναπτόμενο
ζντυπο τθσ Ε.Ο.Τ. και υπό τον τίτλο «Δικαιώματα ακλθτών και τρόποσ
άςκθςθσ αυτών», του περιεχομζνου του οποίου ζλαβα πλιρθ γνώςθ.
(Ημερομθνία) ……………………….
Ο/Η δθλών/οφςα

(Ημερομθνία) ……………………………
Οι ζχοντεσ τθ γονικι μζριμνα του/τθσ ακλθτι/τριασ

