
ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος : 

_______________________________

_______________________________

Ημερ. Γέννησης : ________________

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα :

_______________________________ 

_______________________________

Περιοχή : ______________________

Οδός : _________________________

_______________________________

Τ.Κ. ___________________________

Τηλ. ___________________________

Φαξ : __________________________

Κινητό : ________________________

e-mail :  ________________________

Α.Φ.Μ. ________________________

Δ.Ο.Υ  __________________________

Δημότης :         ☐
Μόνιμος Κάτοικος  :           ☐
Μη Δημότης/ μη κάτοικος: ☐
Βουλιαγμένη     ___/___/2020

Με την παρούσα αποδέχομαι τα παρακάτω: 

 
Προς

Τον Πρόεδρο του 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Παρακαλώ να με 

εγγράψετε στο παρακάτω 

τμήμα_______________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

Ο/Η Αιτ___

_______________________________



Δήλωση Αποδοχής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (σύμφωνα με το Ν.4624/29.8.19)

Με την υποβολή της παρούσας αίτησης δίνετε την συγκατάθεσης σας στο ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»   εφεξής « Ο.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  » να καταχωρίσει τα στοιχεία πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα αίτηση (Όνομα, Επώνυμο, Σταθερό & Κινητό 
τηλέφωνο, email, Δ/νση κλπ.) προκειμένου να τα εκτελέσει τις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση του αιτήματος σας και να τα 
διατηρήσει στο Αρχείο του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ « Ο.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ » και να τα χρησιμοποιήσει με τον τρόπο
που επιτρέπεται από τον νόμο. Όλα τα παραπάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση συλλέγονται, 
επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε ασφαλές περιβάλλον, θα είναι δε ορατά μόνον στους αρμόδιους υπαλλήλους και 
νόμιμους συνεργάτες του  και θα διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας και δραστηριότητας του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ « 
Ο.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ »  το οποίο είναι απαραίτητο για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. Το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ « 
Ο.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ » συμμορφώνεται ρητά με τις διατάξεις (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για 
την Προστασία Δεδομένων), (β) της Ελληνικής Νομοθεσίας, νόμος με αριθμό 4624 της 29ης Αυγούστου 2019, με αντικείμενο την εφαρμογής του 
Κανονισμού ΕΕ – 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - ΓΚΠΔ και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ – 680/2016 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις και (γ) της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Ευρωπαϊκή και 
Εθνική νομοθεσία και καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και 
την ασφάλειά τους και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή, αλλά και την πρόσβαση σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα 
τρίτα μέρη. Το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ « Ο.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ » δεν  πρόκειται  να  μεταβιβάσει  ή  να  διαθέσει  με  
οποιοδήποτε  τρόπο  τα Προσωπικά  σας  Δεδομένα  σε  τρίτους, χωρίς την εκ των προτέρων σχετική ενημέρωσή σας, εκτός αν αναγκαστεί να το 
πράξει αυτό από το νόμο, τις αρχές ή με δικαστική απόφαση. 
 Τα δικαιώματα σας: έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε την συγκατάθεση που έχετε δώσει, ελεύθερα και οποτεδήποτε, να προβάλλετε ένσταση 
οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους ως προς την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά και να 
λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρούμε στο αρχείο μας, να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες ή 
λάθος στοιχεία στα Προσωπικά σας Δεδομένα, να ζητήσετε την μη χρήση ή τη διαγραφή τους, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους 
και να αιτηθείτε να λάβετε όσα Προσωπικά Δεδομένα σας αφορούν σε μορφή χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη. Ο Δήμος θα ανταποκριθεί 
άμεσα σε κάθε ένα από τα παραπάνω δυνητικά αιτήματα σας και θα εκτελέσει όσα από αυτά δεν είναι αντίθετά με την ισχύουσα Ελληνική και 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην περίπτωση αιτήματος σας για διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων ο Δήμος θα διαγράψει όσα από τα 
Προσωπικά σας Δεδομένα δεν απαιτεί η ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία να διατηρηθούν στο αρχείο του. Για όλα τα αιτήματα σας, για
ερωτήσεις, απορίες ή αν χρειάζεστε διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα, αλλά και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε (α) με τον Υπάλληλο Ασφαλείας Δεδομένων του Δήμου με επιστολή στην διεύθυνση αλληλογραφίας του Δήμου ή (β) τον 
Σύμβουλο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου (DPO) στο email dpo@vvv.gov.gr, (γ) στο τηλέφωνο 213-20-20000 ή (δ) με οπουδήποτε 
άλλο τρόπο ή συνεργάτη του Δήμου ανακοινωθεί στον ισότοπο του Δήμου.

                                                                                Ο/Η Αιτ___

_______________________________

mailto:dpo@vvv.gov.gr

