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Διαβάστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.
Δηλώνω υπεύθυνα τα κάτωθι και συναινώ:
1. Επιβεβαιώνω, αποδεχόμενος κάθε ευθύνη, ότι προσωπικά ως αθλητής έχω / ή το παιδί μου που ασκείται ως αθλητής- τρια έχει περάσει

επιτυχώς κάθε απαραίτητη ιατρική εξέταση, συμπεριλαμβανομένων καρδιολογικών και παθολογικών εξετάσεων σε πιστοποιημένους ιατρούς
και παιδιάτρους, για την ασφαλή συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις που ενέχουν σωματική- πνευματική-ψυχολογική πίεση και ένταση, και
έχω / έχει την ιατρική άδεια να συμμετέχω / συμμετέχει σε αυτές τις αγωνιστικές εκδηλώσεις των σωματείων και της υπερκείμενης αθλητικής
ομοσπονδίας Ε.Ο.Α.Ο.Γ, όπως αυτές προβλέπονται στις δημόσιες προκηρύξεις αγώνων.
2. Απαλλάσσω από κάθε ευθύνη την Ε.Ο.Α.Ο.Γ, το Διοικητικό της Συμβούλιο, τους οργανωτές των αγωνιστικών εκδηλώσεων, τους χορηγούς,
τους προπονητές, τους εκπροσώπους και υπεύθυνους των σωματείων για οιαδήποτε ζημιά και σωματική βλάβη, όπως και να έχει συμβεί,
όταν έλαβε χώρα κατά την κανονική προγραμματισμένη διαδικασία αθλητικής συμμετοχής στο άθλημα της Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής
και τις εκδηλώσεις του, όπως αυτή έχει προβλεφθεί από τους προπονητές που καθοδηγούν και επιβλέπουν την αθλητική αυτή συμμετοχή.
3. Κατ' εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, (α) σας ενημερώνουμε σχετικά με την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, (β) σας χορηγούμε πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία, και (γ) σας
ενημερώνουμε για τα σχετικά δικαιώματά σας. Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα σας αποτελούν
αντικείμενο επεξεργασίας από το σωματείο που συμμετέχετε, και την Ε.Ο.Α.Ο.Γ, ως υπερκείμενη αρμόδια ομοσπονδία του αθλήματος στην
οποία το σωματείο που συμμετέχετε έχει προσχωρήσει, όπως προβλέπεται από το νόμο 2725/1999 και το καταστατικό της ομοσπονδίας με
σχετική δήλωσή του σωματείου σας ότι το αποδέχεται. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους
αναγκαίους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού, επικοινωνίας, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και
κλήσεων συναφών με την εξάσκηση των δικαιωμάτων σας ως μέλη του σωματείου σας και της Ε.Ο.Α.Ο.Γ,. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα
διατηρούνται από το σωματείο σας και την Ε.Ο.Α.Ο.Γ, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σας ως μέλη του, και θα δημοσιεύονται προς όφελος
της λειτουργίας σας ως τέτοιο, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή σας από μέλος του σωματείου σας και δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον
καμία επικοινωνία από το σωματείο ή την Ε.Ο.Α.Ο.Γ, προς εσάς. Προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα
της Ε.Ο.Α.Ο.Γ,, εκτός αν παραδώσετε εσείς το βιογραφικό σας. Εκτός από την IP address και την τοπική θέση του επισκέπτη, οι πληροφορίες
που συλλέγονται από την Google Analytics είναι ανώνυμα στοιχεία κυκλοφορίας που συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες περιηγητή,
μηχανήματος και γλώσσας. Η Ε.Ο.Α.Ο.Γ, χρησιμοποιεί τα Google Analytics and Cookies ώστε να βελτιώσει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της,
την εμπειρία του χρήστη και να αναλύσει πως γίνεται χρήση του ισοτόπου. Τα δικαιώματά σας: Έχετε δικαίωμα να λάβετε από την Ε.Ο.Α.Ο.Γ,
επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και σε περίπτωση που τα προσωπικά
σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε διάφορες
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το
οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα κτλ. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που
υφίστανται επεξεργασία, να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη συμπλήρωση
ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε να
διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς
χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, να διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την Ε.Ο.Α.Ο.Γ, να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από την Ε.Ο.Α.Ο.Γ,
σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων που σας αφορούν συμπεριλαμβανομένου και για σκοπούς εμπορικής προώθησης, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας
οποτεδήποτε. Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ε.Ο.Α.Ο.Γ, ή/και τα
σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τα αθλούμενα μέλη μας: Η Ε.Ο.Α.Ο.Γ,
είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε φυσικό πρόσωπο, την αίτηση εγγραφής αθλούμενου μέλους της . Ε.Ο.Α.Ο.Γ, Η αίτηση πρέπει να
περιέχει τα πλήρη στοιχεία που προβλέπει ο αθλητικός νόμος 2725/1999, τα οποία υποχρεούμαστε να συλλέγουμε, και να προωθούμε, όποτε
αυτό μας ζητηθεί με επίσημο νόμιμο έγγραφο στην υπερκείμενη δημόσια αρχή (σήμερα την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), και στους
υπερκείμενους διεθνείς φορείς Αθλητισμού, σχετικά με τα αθλήματα που η Ε.Ο.Α.Ο.Γ, καλλιεργεί.
4. Δίνω την άδεια και το δικαίωμα για ελεύθερη χρήση του ονόματος και της εικόνας μου ή του παιδιού μου από τα μέσα μαζικής
επικοινωνίας, για χρήση από το σωματείο στο οποίο αθλητικά ανήκει, την υπερκείμενη ομοσπονδία Ε.Ο.Α.Ο.Γ,, τους διοργανωτές, τους
χορηγούς, για την καλλιέργεια - ανάδειξη και μη κερδοσκοπική οικονομική υποστήριξη του αθλήματος της Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής,
όπως επίσης και για ενημέρωση των ελληνικών και διεθνών αθλητικών αρχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του ελληνικού αθλητικού νόμου
και των διεθνών κανόνων αθλητικής συμμετοχής.
5. Η Ε.Ο.Α.Ο.Γ, εγγυάται, από την πλευρά της, την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί και διασφαλίζει τα δεδομένα αυτά
από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση αγνώστων, με το κατάλληλο λογισμικό που κυκλοφορεί στην αγορά.
6. Δηλώνω ότι διάβασα, κατανόησα και συμφώνησα με τους ανωτέρω όρους συμμετοχής και τις ανωτέρω πληροφορίες, και ότι παρέχω την
συναίνεσή μου για την συνέχιση της συνεργασίας μας και την εξάσκηση των δικαιωμάτων μου ως μέλος του σωματείου που αναφέρεται στην
παρούσα αίτηση, όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω, αλλά και τα παραστατικά που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μεταξύ εμού και του
σωματείου ή τις ενημερώσεις τεχνικής φύσεως που αφορούν τις υποδομές/υπηρεσίες που το σωματείο μου παρέχει, αφού αυτή η
επικοινωνία είναι απαραίτητη για την σχέση μας και την συνέχιση της συνεργασίας μας.
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