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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ  

Από ηελ 25.5.2018 εθαξκόδεηαη ν λένο Γεληθόο Καλνληζκόο (ΕΕ) 2016/679 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπ-

ιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλωλ, γλωζηόο ωο GDPR, κε ηνλ 

νπνίν εληζρύεηαη ε πξνζηαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα ζε νιόθιεξε ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε.  

Ο Ναπηηθόο Όκηινο Ειιάδνο (ΝΟΕ), πνπ εδξεύεη ζηνλ Πεηξαηά, νδόο Καξαγηώξγε Σεξβίαο 18, ΤΚ 

18533, ηει. 210-4179730 & 210-4171823, e-mail: noe@ycg.gr, κε ζεβαζκό ζηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα, 

εθαξκόδεη ηνλ λέν θαλνληζκό γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ζαο ελεκεξώλεη ζρεηηθά όπωο παξαθάηω: 

α.   Ο ΝΟΕ ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα, ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζηελ πα-

ξνύζα αίηεζε, κε ζθνπό ηελ ηαπηνπνίεζή ζαο θαη ηελ επηθνηλωλία καδί ζαο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπηωζε πα-

 
 
 
 
 
 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΦΟΛΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

Αίηηζη Εγγπαθήρ και Δήλωζη Σςγκαηάθεζηρ για 

ηην Επεξεπγαζία Πποζωπικών Δεδομένων 

Παπακαλώ όπωρ εγκπίνεηε ηην εγγπαθή μος ζηη ζσολή ιζηιοπλοΐαρ ανοικηήρ θαλάζ-

ζηρ ηος ΝΟΕ,  όπωρ παπακάηω: 

ΣΜΗΜΑ (Αξραξίωλ ή Πξνρωξεκέλωλ-Αγωληζηηθό): …………………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΡΑ (1ε, 2ε, 3ε ή 4ε ): ……………………              ΕΣΟΤ: ……………………………   

ΗΜΕΡΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (άββαην ή Κπξηαθή): ………………………………………….  

Τα πποζωπικά μος ζηοισεία είναι:  

ΟΝΟΜΑ (κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο): …………………………………………………………………... 

ΟΝΟΜΑ (κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο):  …………………………………………………………………... 

ΕΠΩΝΤΜΟ (κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο): …………………………………………………………..….. 

ΕΠΩΝΤΜΟ (κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο):  ……………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ………………………………    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: ……………….……. 

Σειέθωλα επηθνηλωλίαο: ………………………………………………………………….……..……..…   

Δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email): …………………………………….…………………… 

Επιππόζθεηα, δηλώνω ςπεύθςνα όηι:  

α.   γλωξίδω θνιύκβεζε θαη απνδέρνκαη ηα θαζνξηδόκελα ζηνλ πθηζηάκελν θαλνληζκό ιεη-

ηνπξγίαο ηεο ζρνιήο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο ηνπ ΝΟΕ   

β.   παξέρω ηελ αλεπηθύιαθηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζην Ναπηηθό Όκηιν Ειιάδνο γηα ηελ επεμεξ-

γαζία ηωλ παξαπάλω πξνζωπηθώλ κνπ δεδνκέλωλ, αθνύ έιαβα γλώζε ηεο παξαθάηω ελεκέξω-

ζεο γηα ηελ επεμεξγαζία απηώλ. 

 

Ημεπομηνία: …………………………     Υπογπαθή: ………………………………..… 
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ξαζηεί αλάγθε, ζην πιαίζην πάληα ηεο εμππεξέηεζεο ηωλ αλαγθώλ ηεο ζρνιήο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζ-

ζεο.  

β.   Ο ΝΟΕ δηαρεηξίδεηαη ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή ππεπζπλόηεηα θαη δελ 

ηα κεηαθέξεη ή κνηξάδεηαη κε ηξίηνπο ρωξίο ηελ άδεηά ζαο.  

γ.   Ο ΝΟΕ έρεη ππνρξέωζε λα ιακβάλεη θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απόξξεηνπ θαη ηεο 

αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ ζαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο από ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, 

ηπραία απώιεηα, αιινίωζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξόζβαζε θαη θάζε άιιεο κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία. 

δ.   Πξόζβαζε ζηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα έρεη κόλν ην εμνπζηνδνηεκέλν/αξκόδην πξνζωπηθό ηνπ 

ΝΟΕ. 

ε.   Τα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα ζα ηεξνύληαη, ζην αξρείν ηεο γξακκαηείαο λαπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

ηνπ ΝΟΕ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 20 έηε από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνύζαο αίηεζεο. Μεηά ηελ 

πάξνδν ηωλ αλωηέξω εηώλ, ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη/δηαγξάθνληαη. 

ζη.   Έρεηε ην δηθαίωκα λα γλωξίδεηε πνηα δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζαο αθνξνύλ απνηε-

ινύλ ή απνηέιεζαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο (δηθαίωκα πξόζβαζεο), λα πξνβάιιεηε νπνηεδήπνηε αληηξξή-

ζεηο θαη λα ελαληηωζείηε ζηελ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πνπ ζαο αθνξνύλ, θαζώο θαη λα αηηεζείηε ηε δηα-

γξαθή ηωλ δεδνκέλωλ ζαο. Γηα ηελ άζθεζε ηωλ αλωηέξω δηθαηωκάηωλ ζαο, κπνξείηε λα απεπζύλεζηε εγγξά-

θωο ζηε γξακκαηεία λαπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ΝΟΕ (e-mail: sailing@ycg.gr). 

 

Ημερομηνία Λήψης Γνώζης: ………………………………… 

  

Ονομαηεπώνσμο: ……………………………………….…… 

 

Τπογραθή: …………………………..…………..………… 
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