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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

ΚΟΠΔΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΑΣΣΙΚΗ – Κ.ΟΜ.ΑΣ. 

(Ελαξκνληζκέλν κε ηνλ Νέν Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ (GDPR)) 

 

1. ΠΟΙΟΙ ΔΙΜΑΣΔ: 

Ο θνπεπηηθόο Όκηινο Αηηηθήο –Κ.ΟΜ.ΑΣ., είλαη Αζιεηηθό ωκαηείν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, αλεγλωξηζκέλν 

από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ κε αξηζκό απόθαζεο 1823/17.02.2003, θαη αξηζκό θάθεινπ ΦΑ16, θαζώο 

επίζεο θαη επίζεκν κέινο ηεο θνπεπηηθήο Οκνζπνλδίαο Ειιάδνο – Κ.Ο.Ε. 

2. ΠΟΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΤΛΛΔΓΟΤΜΔ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΚΟΠΟ: 

Ο θνπεπηηθόο Όκηινο Αηηηθήο –Κ.ΟΜ.ΑΣ., ζπιιέγεη κέζω ηεο αίηεζεο έγγξαθεο ελόο Αζιεηή – θνπεπηή ηα εμήο 

πξνζωπηθά ηνπ ζηνηρεία. Επώλπκν, Όλνκα, Όλνκα παηεξά, Όλνκα κεηέξαο, Ηκεξνκελία γέλλεζεο, Σόπνο 

Γέλλεζεο, Τπεθνόηεηα, Εζληθόηεηα, Αξηζκόο Δειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο, Αξηζκόο Δηαβαηεξίνπ (δελ είλαη 

ππνρξεωηηθό), Α.Μ.Κ.Α., Δηεύζπλζε - ηόπνο θαηνηθίαο θαη ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, Σειέθωλν (ζηαζεξό θαη θηλεηό), 

Επάγγεικα, Γξακκαηηθέο Γλώζεηο, Φωηνγξαθία, Τπνγξαθή.  

3. ΛΟΓΟ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ: 

Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνπκε θαη δηαρεηξηδόκαζηε, είλαη ηα εληειώο απαξαίηεηα γηα ηελ εγγξαθή ελόο Αζιεηή 

– θνπεπηή ζηα Μεηξώα καο, θαζώο επίζεο θαη ζηα Μεηξώα ηεο θνπεπηηθήο Οκνζπνλδίαο Ειιάδνο – Κ.Ο.Ε., 

ζύκθωλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

4. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ: 

πιιέγνπκε θαη επεμεξγαδόκαζηε ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα, κόλν όηαλ είλαη απνιύηωο απαξαίηεην. Δελ 

πξόθεηηαη πόηε λα πνπιήζνπκε, λα ελνηθηάζνπκε, λα δηαλείκνπκε, ε λα δεκνζηνπνηήζνπκε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, 

ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα. Εάλ είζαζηε θάηω ηωλ 16 εηώλ, ΠΡΕΠΕΙ λα έρεηε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

θεδεκόλα ζαο, ώζηε λα πξνρωξήζνπκε ζηελ εγγξαθή ζαο. 

5. ΥΔΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ: 

Σα εζωηεξηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηνπ Οκίινπ καο, έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα ζπκκνξθώλνληαη όζνο 

αθόξα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλωλ ηωλ ρξεζηώλ, κε ηηο λνκνζεζίεο/θαλνληζκνύο πνπ αθινπζνύλ: 

1. Οδεγία ηεο Ε.Ε. γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ δεδνκέλωλ ηνπ 1995 (DPD) 

2. Καλνληζκόο 2018 γηα ηελ γεληθή πξνζηαζία δεδνκέλωλ ηεο Ε.Ε. (GDPR). 

6. ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΔ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΡΙΣΟΤ ΜΔΡΟΤ: 

Ο θνπεπηηθόο Όκηινο Αηηηθήο –Κ.ΟΜ.ΑΣ., θνηλνπνηεί θαη κεηαβηβάδεη ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα ζε όινπο ηνπο 

επηβιέπνληεο θνξείο (Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε/θνπεπηηθή Οκνζπνλδία Ειιάδνο/Γεληθή Γξακκαηεία 

Αζιεηηζκνύ/ θ.α), ζύκθωλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, ελώ δεκνζηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηωλ θάζε αγώλωλ 

 

ΚΟΠΔΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΣΣΙΚΗ – Κ.ΟΜ.ΑΣ. 
SKOMAT SHOOTING CLUB OF ATTICA – SK.OM.AT. 

Αιιαγηάλλε 17, Κνξωπί Αηηηθήο Σ.Κ. 19400 
Σει. 210.66.22.618  

Mobile: 6984.495.531 
Web Site: www.skomat.gr  Mail:info@skomat.gr 
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ζην δηαδίθηπν, ζε ηζηνζειίδα πνπ δηαζέηεη ν Όκηινο καο ζηελ δηεύζπλζε www.skomat.gr, γηα ελεκέξωζε ηωλ 

Αζιεηώλ.  

7. ΠΑΡΑΒΙΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ: 

Γηα ηα θαηερόκελα από ηνλ θνπεπηηθό Όκηιν Αηηηθήο – Κ.ΟΜ.ΑΣ., πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα, έρνπλ ιεθζεί όια 

ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπο. Θα αλαθέξνπκε θάζε ηπρόλ παξάλνκε πξόζβαζε ζηα πξνζωπηθά 

ζαο δεδνκέλα ζε όινπο ηνπο άκεζα ελδηαθεξνκέλνπο, όπωο θαη ζηηο αξκόδηεο αξρέο εληόο 72 ωξώλ από ηελ 

παξαβίαζε, εθόζνλ είλαη πξνθαλέο όηη ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε αλαγλώζηκε 

κνξθή, έρνπλ θιαπεί. 

8. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ: 

Τπεύζπλνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηωλ Πξνζωπηθώλ ζαο Δεδνκέλωλ, νξίδεηαη ν Κ. Δάβαξεο Αιέμαλδξνο email: 

dpd@skomat.gr  
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