
 
 

Α Ι Τ Η Σ Η ΠΡΟΣ : 

ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Web site : www.aeae.gr / e-mail : helathpo@otenet.gr 

 

..................., ..../....../202.... 

Τόπος,   Ημερομηνία 

 

Α.Μ.Α.Ε. 

 

Α.Γ.Μ.Σ :………………………………………. 

Βαθμός :………………………………………... 

Επώνυμο :……………………………………… 

Όνομα :………………………………………… 

Πατρώνυμο :…………………………………… 

Υπηρεσία : ……………………………………. 

Τηλ. Υπηρεσίας :…...……………………….. 

Ημερ. γέν. :………………………………….. 

Τόπος γέν. :…………………………………… 

Τηλ. Κατοικίας :……………………………… 

Κινητό Τηλ. :…………………………………. 

E-mail :……………………………………….. 

Δ/νση Κατοικίας :…………………………… 

 

 

 

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή μου ως 

τακτικό – αθλητικό μέλος της Ένωσής σας. 

Επίσης σας γνωρίζω ότι αποδέχομαι τις Αρχές 

και το Σκοπό της Ένωσης όπως αυτές 

προβλέπονται από το καταστατικό της και 

επιθυμώ να συμβάλλω στην επίτευξη των 

σκοπών της. Καταβάλλω το ποσό των δεκαοχτώ  

(18) EURO ως δικαίωμα εγγραφής και 

συνδρομής για το έτος 202… και συναινώ στην 

χρέωσή μου για την ετήσια συνδρομή μέλους να 

πραγματοποιείται με την αποστολή σχετικού 

αιτήματος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 

Ελλάδος στη Διεύθυνση Εκκαθάρισης 

Μισθοδοσίας. 

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ  

1.Άθλημα :…………………………………………………………………………………………… 

2. Διακρίσεις – Επιδόσεις, χρόνος επίδοσης & ημερομηνία αυτής :………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………… 

3.Αθλητικό Σωματείο στο οποίο συμμετείχατε ή συμμετέχετε ως προπονητής ή αθλητής : 

…………………………………………………………………………………………………………  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

 Προσωπικά Δεδομένα - Ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Σε συμμόρφωση με τον  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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. 

Προοίμιο  

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος (Α.Ε.Α.Ε.) είναι Σωματείο του Αστικού Κώδικα και έχει καταστατικό σκοπό την ανάπτυξη του 

αθλητισμού μεταξύ των εν ενεργεία αστυνομικών της χώρα και την καλλιέργεια του αθλητικού – ολυμπιακού πνεύματος από τα μέλη της, όπως 

αναλύεται στο καταστατικό της. Μέλη της μπορεί να εγγράφονται μόνο φυσικά πρόσωπα εν ενεργεία αστυνομικοί. 

Α. Συλλογή και Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι η Α.Ε.Α.Ε. ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»,  θα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα 

προσωπικά σας δεδομένα, υπό την ιδιότητά σας ως εγγεγραμμένα Μέλη της (Υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Για αυτά τα 

δεδομένα που χαρακτηρίζονται ειδικών κατηγοριών – ευαίσθητα, όπως π.χ. τα δεδομένα υγείας σας, θα λαμβάνεται ρητή σας προς τούτο συναίνεση. 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγκειται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, 

ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, κοινολόγηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή 

ή καταστροφή. Η τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ, καθώς 

και των λοιπών Κανονισμών και Νόμων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών Κανονισμών και Νόμων. 

Η Α.Ε.Α.Ε. συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφή σας, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και 

δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία ο ίδιος έχετε γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσετε στην Α.Ε.Α.Ε. στο μέλλον, είτε 

προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό είτε για σε απευθείας επικοινωνία με την Α.Ε.Α.Ε. είτε μέσα από τη συμμετοχή 

σας σε κάποια δραστηριότητά της. Επίσης, η Α.Ε.Α.Ε.. μπορεί να ζητά και να συλλέγει για την εκπλήρωση αποκλειστικά των σκοπών επεξεργασίας 

http://www.aeae.gr/
mailto:helathpo@otenet.gr


που ορίζονται παρακάτω, δεδομένα σας από τρίτα πρόσωπα, συνεργαζόμενα ή μη με την Α.Ε.Α.Ε., και ειδικότερα από την Υπηρεσία ή τους 

συνεργαζόμενους ιατρούς που ορίζονται σε δραστηριότητες. 

Η επεξεργασία δεδομένων σας από την Α.Ε.Α.Ε. περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής κατηγορίες:  

Α.Γ.Μ.Σ,  Βαθμός , Επώνυμο – Όνομα, Πατρώνυμο, Ημερ. Γέννησης, Υπηρεσία, Τηλ. Υπηρεσίας, Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλ. Κατοικίας, 

Κινητό Τηλ., E-mail, Εμπειρία και επιδόσεις σε κάποιο άθλημα, Εικόνες και βίντεο με ήχο με το πρόσωπο σας και τις κινήσεις σας, από φωτογραφικά 

στιγμιότυπα και κινηματογραφημένο υλικό από συμμετοχή στις δραστηριότητες της Α.Ε.Α.Ε.. 

Β. Σκοπός Επεξεργασίας 

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αρχικά η εγγραφή σας ως μέλος στο Σωματείο 

Α.Ε.Α.Ε., η συμμετοχή σας στις δραστηριότητες της Α.Ε.Α.Ε., η χρέωση της ετήσιας συνδρομής μέσω της αποστολή σχετικού αιτήματος της 

Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος στη Διεύθυνση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας, η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής 

μας σχέσης για όλα τα ανωτέρω, η συμμόρφωση της Α.Ε.Α.Ε. με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς σκοπούς της Α.Ε.Α.Ε. μέσω της ιστοσελίδας της 

Α.Ε.Α.Ε. ή άλλων μέσων προβολής και προώθησης (social media, ειδησεογραφικά site κτλ) και για στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για την 

πραγματοποίηση στατιστικών ερευνών ή για την παραγωγή στατιστικών συμπερασμάτων ή τη διεξαγωγή ερευνών σχετικών με τις επιδόσεις σε 

αθλήματα, με το πλήθος δραστηριοτήτων της Α.Ε.Α.Ε.. 

Η Α.Ε.Α.Ε. μπορεί να μαγνητοσκοπεί ή να φωτογραφεί και να προβάλει αντίστοιχα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα της 

στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες της στην οποία ενδέχεται ως Μέλος της να συμμετέχετε.  

H Α.Ε.Α.Ε. δεν αναζητά ούτε συλλέγει σκοπίμως προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών (ή όποιο ηλικιακό 

όριο εκάστοτε τίθεται από την ελληνική νομοθεσία), ούτε το καταστατικός της απευθύνεται σε άτομα των ηλικιών αυτών. Εάν η Α.Ε.Α.Ε. ανακαλύψει 

ότι έχει συλλέξει κατά λάθος προσωπικά δεδομένα από ανήλικους, θα διαγράψει τα προσωπικά τους δεδομένα στο συντομότερο, εύλογα δυνατό, 

χρόνο. Εντούτοις, η Α.Ε.Α.Ε. ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των δεκαέξι (16) ετών απευθείας από τους ασκούντες τη 

γονική μέριμνα οι οποίοι θα τυγχάνουν μέλη της,  με τη ρητή συγκατάθεση αυτών, και με σκοπό την συμμετοχή σε κάποια δραστηριότητα αθλητική ή 

πολιτιστική προς όφελος των μελών της Α.Ε.Α.Ε.. 

Γ. Χρόνος Διατήρησης και Επεξεργασίας Δεδομένων 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται και δύναται να τυγχάνουν επεξεργασίας για όσο χρονικό διάστημα το Υποκείμενο 

διατηρεί την ιδιότητα του Μέλους στην Α.Ε.Α.Ε. και μόνο για την για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης η οποία βασίζεται στον καταστατικό 

σκοπό της Α.Ε.Α.Ε.. Κριτήρια προσδιορισμού του χρόνου, κατά τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν, είναι οι εκάστοτε νομικές 

υποχρεώσεις της Α.Ε.Α.Ε. και η ανάπτυξη του καταστατικού σκοπού της σε σχέση με τα Μέλη της.  Η Α.Ε.Α.Ε. θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει 

επεξεργάζεται δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μέχρι 5 έτη από τη οριστική διαγραφή  με οποιονδήποτε τρόπο του Μέλους της.  

Δ. Δικαιώματα των Υποκειμένων 

Ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ, καθώς και τους λοιπούς 

Κανονισμούς και Νόμους που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ενδεικτικά, έχετε τα εξής δικαιώματα: 

1) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, 

2) το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα στη λήθη), 

3) το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, 

4) το δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση της διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, 

5) το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

6) το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα 

μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα των δεδομένων), 

7) το δικαίωμα στην πρόσβαση, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει η Α.Ε.Α.Ε. και της λήψης πληροφοριών, για όλα τα δεδομένα που 

σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της 

επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωση. 

Τα ως άνω δικαιώματα δύνασθε να τα ασκήσετε, κατόπιν υποβολής σχετικού συγκεκριμένου γραπτού αιτήματος για ενέργεια, το οποίο θα 

απευθύνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση helathpo@otenet.gr ή με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στα γραφεία της 

Α.Ε.Α.Ε. στη,  Λ. Μεσογείων 96 Αθήνα Τ.Κ. 115 27, τηλ 2107782311. 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Α.Ε.Α.Ε.. προκειμένου να ενημερώνεστε για την τήρηση, την επεξεργασία, καθώς και για τα σχετικά σας 

δικαιώματα στις εξής διευθύνσεις και τηλέφωνα: Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, Λ. Μεσογείων 96 Αθήνα Τ.Κ. 115 27, τηλ 2107782311 

email: helathpo@otenet.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της 

Α.Ε.Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση helathpo@otenet.gr 

Ε. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης - Συνέπειες ανάκλησης ή μη παροχής συγκατάθεσης  

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τις συγκαταθέσεις σας ή να εναντιωθείτε σε συγκεκριμένη επεξεργασία, με τον ίδιο ως 

άνω τρόπο που μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

helathpo@otenet.gr ή με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στα γραφεία της Α.Ε.Α.Ε.). 

Στ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 Κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης, δηλώνω ρητώς ότι συγκατατίθεμαι: 

- Στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπού και της χρέωση της ετήσιας συνδρομής μέλους  

- Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για προωθητικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα για την προώθηση εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων της Α.Ε.Α.Ε.           [ΝΑΙ ]……………. [ΟΧΙ] 

Ο συναινών / Η συναινούσα στην επεξεργασία.  

Ημερομηνία _______________ Ονοματεπώνυμο ___________________________ Υπογραφή _____________________ 

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι η εγγραφή του/της 

Αθήνα,………………………………...202.. 
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