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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Μ.Μ.Α.
(Mixed Martial Arts – Μεικτών Πολεμικών Τεχνών)
Αποφ.Πρωτοδ.:350 / 2017

Email: hellenicmmafederation@gmail.com

Αίτηση Έκδοσης Δελτίου
Προς τηνΠανελλήνια Ομοσπονδία
Μεικτών Πολεμικών Τεχνών ,
Σας υποβάλουμε σήμερα ............................(ημερομηνία)
συμπληρωμένη αίτηση που αφορά τον αθλητή μας
.......................................................................
......................................................................
( Ονοματεπώνυμο του Αθλητή που επιθυμεί την έκδοση Δελτίου)

που επιθυμεί την εγγραφή του στο σύλλογό μας.
Επίθετο:
......................................................................
Όνομα:
......................................................................
Όνομα Πατρός
......................................................................
Όνομα Μητρός
.....................................................................
Ημερομηνία Γέννησης:
......................................................................
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας(ΑΔΤ) ή Αρ. Διαβατηρίου
......................................................................
Διεύθυνση:
Οδός:
......................................................................
Αριθμός:
.......................................................................
Πόλη:
......................................................................
E-MAIL:
.......................................................................
Επιθυμώ να εγγραφώ στον Σύλλογο:

ΑΡΘΡΟ 3:Ως αθλητής των m.m.a. αναφορικά με τα προσωπικά σας
δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:
1. Δικαίωμα πρόσβασης. Ήτοι δύνασθε να γνωρίζετε αν υφίστανται
επεξεργασία, πως και για ποιο σκοπό.
2. Δικαίωμα διόρθωσης. Ήτοι δύνασθε να ζητήσετε διόρθωση στην
περίπτωση που τα στοιχεία είναι ανακριβή ή ελλιπή.
3. Δικαίωμα διαγραφής. Ήτοι δύνασθε, υπό το κράτος συγκεκριμένων
προϋποθέσεων και σίγουρα μετά την παρέλευση 10ετίας να ζητήσετε
διαγραφή ή κατάργηση
4. Δικαίωμα περιορισμού: Ήτοι δύνασθε να ζητήσετε τον περιορισμό
της επεξεργασίας υπό τη συνδρομή συγκεκριμένων προϋποθέσεων.
5. Δικαίωμα φορητότητας : Ήτοι δυνάσθε να ζητήσετε να αποσταλούν
τα στοιχεία σας σε τρίτο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα
ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, η ΠΟΜΜΑ οφείλει
να σας απαντήσει εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα (π.χ.
δίνοντας σας αντίγραφο του φακέλου σας τον οποίο και τηρεί) είτε
απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημά σας είτε εξηγώντας τους
λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει η
ΠΟΜΜΑ να απατήσει θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα
Σε κάθε περίπτωση, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεσμευόμαστε να
διασφαλίσουμε το απόρρητο και να προστατεύουμε τα στοιχεία των
αθλητών των m.m.a. που έχουν εκδώσει δελτίο αθλητή.
ΔΗΛΩΣΗ: Διάβασα και κατανόησα όλα τα παραπάνω και επέλεξα
ελεύθερα για ποιους σκοπούς επιθυμώ να παρέχω τη συγκατάθεσή μου.
Επίσης συγκατατίθεμαι στη χρησιμοποίηση φωτογραφιών που
απεικονίζουν τη συμμετοχή μου ή του ανήλικου τέκνου μου σε
εκδηλώσεις και μη της ΠΟΜΜΑ.

Μαζί με αυτήν την αίτηση επισυνάπτω:
2 Φωτογραφίες του Αθλητή □
Αντίγραφο Δελτ. Ταυτότητας: □
Αντίγραφο Πιστ. Γεννήσεως : □

Υπογραφή Αθλητή (Εάν ο αθλητής είναι
Ανήλικος υπογράφει ο γονέας)

Επισυνάψτε εδώ με
συνδετήρα δύο (2)
πρόσφατες
φωτογραφίες του
αθλητή

.................................................................................
(Υπογραφή Αθλητή ή Κηδεμόνα)

......................................................................
(Επωνυμία Συλλόγου)

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Μεικτών Πολεμικών Τεχνών σας
Ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων:
ΑΡΘΡΟ 1 : Σύμφωνα με την κείμενη ελληνική & ενωσιακή νομοθεσία είναι υποχρεωτική η τήρηση αρχείου,στο οποίο καταγράφονται
τα εξής: Ονοματεπώνυμο πατρώνυμο, μητρώνυμο, , φύλο, ηλικία,
διεύθυνση αθλητή, email, τηλέφωνο, ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου. Το αρχείο
αυτό τηρείται, σύμφωνα με το νόμο για αόριστο χρονικό διάστημα μετά
την έκδοση του Δελτίου
ΑΡΘΡΟ 2:Η ΠΟΜΜΑ τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για την
διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, ως σαφώς ορίζεται στην
κείμενη ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία περί ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω
στοιχεία είναι αληθή:

…………………………………………………
(Υπογραφή και Όνομα Προπονητή)

. . . . . . . . . . (Σφραγίδα
. . . . .Συλλόγου)
.............

