έντυπο ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ. 001

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗ

( Συμπληρώνετε όλα τα απαραίτητα πεδία με κεφαλαίους ευδιάκριτους χαρακτήρες )
Προς τον
Σκοπευτικό Όμιλο Αττικής (ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ.)
Αλλαγιάννη 17 - Κορωπί Αττικής - T.K. 19400
Τηλ. 210.66.22.618 Fax.: 210.60.26.167

* Συμπληρώνεται από τον
ΣΚΟΜΑΤ

Σωματείο

*

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - SKOMAT

*

Ομάδα (Σκοπευτική)
Επώνυμο
Όνομα

Φύλο
(Α)ρρεν / (Θ)ήλυ

Όνομα Πατέρα
Όνομα Μητέρας
Ημερομηνία Γέννησης
Τόπος Γέννησης
Φωτογραφία

Υπηκοότητα
Εθνικότητα
Αρ. Δ. Ταυτότητας
Αρ. Διαβατηρίου

Α.Μ.Κ.Α.

Διεύθυνση (Οδός - Αριθμός)
Περιοχή - ΤΚ - Πόλη
Τηλέφωνο
Επάγγελμα

*

Γραμμ. Γνώσεις

*

Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου, ως Αθλητικό μέλος του Σκοπευτικού Ομίλου Αττικής. Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει
γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους σκοπούς και όλες τις διατάξεις του Καταστατικού του Ομίλου καθώς επίσης και του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκοπευτικού
Ομίλου Αττικής.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Δηλώνω ότι κατανοώ τα οριζόμενα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ε.Ε. 2016/679 (GDPR), περί διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
και γνωρίζω την διαδικασία που ο ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ, συλλέγει και διαχειρίζεται τα Προσωπικά μου
Δεδομένα. Παρέχω ελευθέρα την συγκατάθεση μου σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτού, προς τον Σκοπευτικό Όμιλο Αττικής - ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ.,
προκειμένου να διατηρεί και να διαχειρίζεται τα προσωπικά μου δεδομένα για τις ανάγκες της αθλητικής μου δραστηριότητας.
Κοινοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων, μέρους αυτών, η και λοιπών στοιχείων, θα γίνονται σε όλους τους επιβλέποντες
φορείς βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας (Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη/Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος/Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού). Συναινώ στην δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του κάθε αγώνα που τυχών συμμετέχω προς
ενημέρωση των υπολοίπων Αθλητών Σκοπευτών.-Υπογραφή:
Ημερομηνία Αίτησης - Δήλωσης:________________/________________/_________________

Ο Γεν. Γραμματέας Του Ομίλου

*Αρ. Μητρώου
*Ημερ. Εγγραφής ΣΚ.Ο.Ε.
*Ημερ. Εγγραφής ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ.
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GDPR Compliance

ένησπο ΣΚ.Ο.Δ. #1

ΔΗΛΩΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΗ ΣΗ Κ.Ο.Ε.
Προς ηην Σκοπεσηική Ομοζπονδία Δλλάδος

(Κ.Ο.Ε.)
Φρ. Βοσρνάζοσ 14, 11521, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.64.54.522-23 Fax. 210.64.21.595

* Συμπληρώνεται από την
ΣΚ.Ο.Ε.

ωμαηείο

*

ΚΟΠΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΣΣΙΚΗ - SKOMAT

*

Ομάδα (κοπεσηική)
Επώνσμο

Φύλο
(Α)ρρεν / (Θ)ήλσ

Όνομα
Όνομα Παηέρα
Όνομα Μηηέρας
Ημερομηνία Γέννηζης
Σόπος Γέννηζης

*

Τπηκοόηηηα

*

Εθνικόηηηα

*

Αρ. Δ. Σασηόηηηας
Αρ. Διαβαηηρίοσ

Α.Μ.Κ.Α.

Διεύθσνζη (Οδός - Αριθμός)
Περιοτή - ΣΚ - Πόλη
Σηλέθωνο
Επάγγελμα

*

Γραμμ. Γνώζεις

*

Αρ. Μηηρώοσ

*

Ημερ. Εγγραθής

Βεβαηώλω όηη έιαβα γλώζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηωλ Καλνληζκώλ ηεο ΣΚ.Ο.Ε., ηηο
δηαηάμεηο ηωλ νπνίωλ απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα.
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΥΕΙΡΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ
Δειώλω όηη θαηαλνώ ηα νξηδόκελα από ηνλ Επξωπαϊθό Καλνληζκό Ε.Ε. 2016/679 GDPR
πεξί δηαρείξηζεο Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ, θαη παξέρω ειεπζέξα ηελ ζπγθαηάζεζε κνπ
ζύκθωλα κε ην άξζξν 7 απηνύ πξνο ηελ Σθνπεπηηθή Οκνζπνλδία Ειιάδνο (ΣΚ.Ο.Ε.)
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα πξνζωπηθά κνπ δεδνκέλα γηα ηηο
αλάγθεο ηεο αζιεηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο.

Επισυνάπτονται:
1.- Υπεύθςνη Δήλωζη όηι "Δεν είμαι γπαμμένορ/η
ζε άλλο Σωμαηείο εζωηεπικού & εξωηεπικού
και δεν εμπίπηω ζηιρ απαγοπεςηικέρ
διαηάξειρ ηος Ν. 2725/99 και ηιρ
ηποποποιήζειρ αςηού."
2.- Τέζζεπιρ (4) Φωηογπαθιερ 3Φ3,5cm.
3.- Φωηοανηίγπαθο Αζη. Ταςηόηηηαρ η άλλο
Πιζηοποιηηικό Ταςηοπποζωπίαρ.

Created by Shooting Team Skomat Ver. 0.1

*
……Γηλ……..

Υπογραθή
Ημερομηνία Γήλωζης ______/______/20_____

Βεβαηώλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όπωο θαη ην
ηδηόρεηξν ηεο ζύληαμεο ηεο δήιωζεο.
Ο/Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ημερομηνία _____/_____/20___

Υπογραθή/Σθραγίδα

ΥΠΕΥΘ
ΘΥΝΗ ∆Η
ΗΛΩΣΗ
(άρ
ρθρο 8 Ν.1599/1
1986)

Η ακρίβεια των σ
στοιχείων που υποβάλλονται
υ
με
μ αυτή τη δήλω
ωση μπορεί να ελεγχθεί με βάσ
ση το αρχείο άλλλων υπηρεσιώ
ών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986))

ΠΡ
ΡΟΣ(1):

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠ
ΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛ
ΛΑ∆ΟΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυ
υμο:

Όνο
ομα και Επώνυμ
μο Πατέρα:
Όνο
ομα και Επώνυμ
μο Μητέρας:
(2)

Ημεερομηνία γέννησ
σης :
Τόπ
πος Γέννησης:
Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπ
πος Κατοικίας:
Αρ.. Τηλεομοιοτύπο
ου (Fax):

Τη
ηλ:
Οδ
δός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση
∆
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Τ
(Ε
Εmail):

(3)
πονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ
ρθρου 22 του
Μεε ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπ
Ν. 1599/1986, δη
ηλώνω ότι: ∆εν
∆ είμαι γραμμ
μένος σε άλλο
ο Σωματείο, Εσ
σωτερικού η Εξωτερικού,
Ε
κααι δεν εμπίπτω
ω στις
παγορευτικές δ
διατάξεις του Νόμου
Ν
2725/99, και τις τροπ
ποποιήσεις αυ
υτού όπως εκά
άστοτε ισχύουνν.---------------------------------Απ

Ημεερομηνία:
Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αν
ναγράφεται απ
πό τον ενδιαφ
φερόμενο πολίττη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου το
ομέα, που απεευθύνεται η αίττηση.
(2) Αν
ναγράφεται ολλογράφως.
(3) «Ό
Όποιος εν γννώσει του δηλλώνει ψευδή γεγονότα
γ
ή α
αρνείται ή απο
οκρύπτει τα αληθινά
α
με έγγγραφη υπεύθ
θυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκισ
ση τουλάχιστον τριών μηνώ
ών. Εάν ο υπα
αίτιος αυτών τω
ων πράξεων σ
σκόπευε να προσπορίσει
π
σ
στον
εαυτό
όν του ή σε άλλλον περιουσια
ακό όφελος βλ
λάπτοντας τρίτ
ίτον ή σκόπευε να βλάψει άλ
λλον, τιμωρείτται με κάθειρξη
η μέχρι 10 ετώ
ών.
(4) Σε
Σ περίπτωση ανεπάρκειαςς χώρου η δή
ήλωση συνεχίίζεται στην πίίσω όψη της και υπογράφ
φεται από τον
ν δηλούντα ή την
δηλού
ύσα.

Cre
eated by Sho
ooting Team Skomat

