
 

 

 

 

 
 

Α.Ε.  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
 
 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ 

Επώνυμο  

Όνομα  

Ημ/νία Γέννησης  Α.Μ.Κ.Α.  Α.Δ.Τ.  

Διεύθυνση  

Περιοχή  Τ.Κ.  

Κινητό τηλ.  email  

Σχολείο / Τάξη  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα / Κηδεμόνα  

Κινητό τηλ.  Σταθερό τηλ.  Εργασίας τηλ.  

email  

Ονοματεπώνυμο Mητέρας  

Κινητό τηλ.  Σταθερό τηλ.  Εργασίας τηλ.  

email  

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ομάδα Αίματος  Βάρος  Ύψος  

Φαρμακευτικές Αγωγές 

Φάρμακο Λόγος Δοσολογία 

   

   

   

Αλλεργίες 

Αλλεργία Σύμπτωμα Φάρμακο 

   

   

   

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

-  2 φωτογραφίες 

-  Πιστοποιητικό γέννησης με ταυτοπροσωπία επικυρωμένη από ΚΕΠ ή φωτοτυπία ταυτότητας για όσους έχουν. 

(ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ όσοι έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας) 



ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

1. Η έγκριση συμμετοχής στις δραστηριότητες της Ακαδημίας θεωρείται ότι έγινε δεκτή, όταν η Γραμματεία 

παραλάβει τη φόρμα εγγραφής συμπληρωμένη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία εμάς και του ΑΘΛΗΤΗ είναι σωστά.

3. Γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε τους χώρους προπόνησης, εκγύμνασης και τέλεσης αγώνων και αποδεχόμαστε το 
πρόγραμμα και τις συνθήκες άθλησης, προπονήσεων και αγώνων.

4. Αποδεχόμαστε ότι  φέρουμε την αποκλειστική ευθύνη για την μετακίνηση του ΑΘΛΗΤΗ στον χώρο των 
προπονήσεων και των αγώνων.

5. Αποδεχόμαστε ότι το κόστος ειδικού ατομικού αθλητικού εξοπλισμού του ΑΘΛΗΤΗ επιβαρύνει τους γονείς ή και 
τον ΑΘΛΗΤΗ και όχι την Α.Ε. Χαλανδρίου.

6. Τα παιδιά που ηλικιακά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα επίσημα πρωταθλήματα υποδομής της ΕΠΟ θα 
πρέπει να εκδώσουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.

7. Σε περίπτωση οικονομικής εκκρεμότητας του ΑΘΛΗΤΗ η Α.Ε. Χαλανδρίου διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της 
συμμετοχής του ΑΘΛΗΤΗ στις δραστηριότητές της.

8. Η Α.Ε. Χαλανδρίου διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας της με τον ΑΘΛΗΤΗ σε περίπτωση που κρίνει 
ότι η συμμετοχή του/της προκαλεί πρόβλημα στη λειτουργία της, καθώς και όταν δεν τηρεί τους Κανονισμούς των 
Διοργανώσεων στις οποίες θα συμμετέχει ως ΑΘΛΗΤΗΣ της ΑΕ Χαλανδρίου.

9. Ως ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανήλικου ΑΘΛΗΤΗ, αποδεχόμαστε πλήρως τον Εσωτερικό Κανονισμό της 
Α.Ε. Χαλανδρίου.

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ.

• Ενημερωθήκαμε ότι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων του Αθλητή και ημών είναι η ΑΕ 
Χαλανδρίου που εδρεύσει στη Λ.Πεντέλης 150, Χαλάνδρι, ΤΚ 15234, τηλ.2106822444, e-mail 
aexalandriou@outlook.com.gr

• Ως ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανήλικου ΑΘΛΗΤΗ, παρέχουμε την συγκατάθεσή μας στην Α.Ε. 
Χαλανδρίου για την επεξεργασία, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων υγείας (ιατρικού φακέλλου, 
ιατρικών εξετάσεων κλπ) του ΑΘΛΗΤΗ σε ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ιατρικούς και νοσηλευτικούς φορείς, 
μονάδες υγείας, κλινικές και νοσοκομεία σε περίπτωση ασθένειας, τραυματισμού / ατυχήματος του ΑΘΛΗΤΗ.

• Ατομικά ενεργούντες και ως ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανήλικου ΑΘΛΗΤΗ παρέχουμε τη ρητή 
συγκατάθεσή μας στην Α.Ε. Χαλανδρίου για την επεξεργασία και την ενδεχόμενη διαβίβαση των ανωτέρω 
προσωπικών δεδομένων μας στην ΕΠΣΑ, ΕΠΟ, άλλες ΕΠΣ και άλλους αθλητικούς φορείς, σωματεία, αρχές και 
οργανισμούς στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων της ΑΕ Χαλανδρίου.

• Ατομικά ενεργούντες και ως ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανήλικου ΑΘΛΗΤΗ παρέχουμε την ρητή 
συγκατάθεσή μας στην Α.Ε. Χαλανδρίου για την επεξεργασία και την ενδεχόμενη διαβίβαση των ανωτέρω 
προσωπικών δεδομένων μας (ΑΘΛΗΤΗ και εμάς) για την ενημέρωση μας μέσω  email και τηλεφώνου για 
αγωνιστικά και λογιστικά θέματα, αλλά και για ενημέρωση σχετικά με δράσεις, παροχές και προσφορές προς τα 
μέλη, τους γονείς και τους αθλητές της Α.Ε. Χαλανδρίου που γίνονται είτε απευθείας από την Α.Ε. Χαλανδρίου, 
είτε από χορηγούς και υποστηρικτές της Α.Ε. Χαλανδρίου

• Ενημερωθήκαμε ότι τα προσωπικά δεδομένων που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή του ΑΘΛΗΤΗ στις 

δραστηριότητες της ΑΕ Χαλανδρίου διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ο ΑΘΛΗΤΗΣ παραμένει στο 

δυναμικό της, με εξαίρεση όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα εκ του νόμου να διατηρηθούν από την ΑΕ 

Χαλανδρίου και για όσο διάστημα ορίζει ο νόμος

• Ως ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανήλικου ΑΘΛΗΤΗ παρέχουμε την συγκατάθεσή μας στην Α.Ε. 

Χαλανδρίου για την προβολή φωτογραφιών και βίντεο από τις εν γένει δράσεις και τις προπονήσεις και τους 

αγώνες της  Α.Ε. Χαλανδρίου, στις οποίες συμμετέχει ο ΑΘΛΗΤΗΣ, στην ιστοσελίδα της, σε άλλες αθλητικού 

περιεχομένου ιστοσελίδες, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί η Α.Ε. Χαλανδρίου (FACEBOOK, 

INSTAGRAM),  σε αθλητικά έντυπα και αναγνωρίζουμε ότι η Α.Ε. Χαλανδρίου δεν έχει καμία ευθύνη για την 

αναδημοσίευση τους από άλλα site και άλλα μέσα ενημέρωσης.

mailto:aexaladriou@outlook.com.gr


• Ενημερωθήκαμε για τα δικαιώματά μας και του ΑΘΛΗΤΗ, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών μας

δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν:

 Δικαίωμα πρόσβασης: Έχουμε το δικαίωμα να ενημερωθούμε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα μας και του 

ΑΘΛΗΤΗ και να λάβουμε αντίγραφα αυτών.  

 Δικαίωμα διόρθωσης: Έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε διόρθωση των δεδομένων σ μας και του ΑΘΛΗΤΗ 

(π.χ. διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας κλπ). 

 Δικαίωμα διαγραφής: Έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων μας και του 

ΑΘΛΗΤΗ σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 

υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή μας.  

 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε τον περιορισμό της επεξεργασίας 

για συγκεκριμένο σκοπό. 

 Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχουμε το δικαίωμα να λάβουμε τα προσωπικά  δεδομένα που έχουμε παράσχει 

στην ΑΕ Χαλανδρίου σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο που να έχει και αναγνώσιμη μορφή 

 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων μας και του ΑΘΛΗΤΗ. 

 Για την άσκηση των δικαιωμάτων μας, ενημερωθήκαμε ότι μπορούμε να στείλουμε e-mail: 

aexalandriou@outlook.com.gr  ή  επιστολή στα γραφεία της ΑΕ Χαλανδρίου, στην Λ.Πεντέλης αρ.150, 

Χαλάνδρι, ΤΚ 15234 με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο 

της ταυτότητάς μας  

 Αποδεχόμαστε  ότι η  ΑΕ Χαλανδρίου θα απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, και 

ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) λόγω πολυπλοκότητας 

του αιτήματος. Αποδεχόμαστε, ότι εφόσον εάν η ΑΕ Χαλανδρίου κρίνει  ότι το αίτημά μας είναι προδήλως 

αβάσιμο ή υπερβολικό, διατηρεί  το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή 

του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθεί να δώσει συνέχεια 

στο αίτημά μας.  

 Ενημερωθήκαμε, τέλος ότι διατηρούμε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική 

αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3,  Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 

210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).  

Επιθυμώ το παιδί μου …………………………………………………………..……………………………………………………………….να εγγραφεί στην Ακαδημία 

και δέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις για την έγκριση συμμετοχής. 

Επίσης, δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής. 

     Ημερομηνία          /   / 2021      Ημερομηνία          /   / 2021 

 Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα    Έγκριση εγγραφής από Γραμματεία 

Λεωφ. Πεντέλης  150,  Χαλάνδρι, ΤΚ 152 34   210 6822444    aexalandriou@outlook.com.gr 
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