Πρακτικό 37 / 08.03.2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Τετάρτη 4/3/2020 ώρα
13:00 έως Παρασκευή 6/3/2020 ώρα 02:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Συμμόρφωση του σωματείου με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των
Δεδομένων EU GDPR 2016/679 από 20/3/2020. Προϋποθέσεις, όροι και συνθήκες που
πρέπει εφεξής να πληρούνται, ώστε να είναι νομίμως βαθμολογημένη με ratings από
την Ένωση οιαδήποτε διοργάνωση αγωνιστικού σκραμπλ (τουρνουά, πρωταθλήματα,
κύπελλα κλπ.). Προϋποθέσεις, όροι και συνθήκες που πρέπει εφεξής να πληρούνται,
ώστε τα προσωπικά δεδομένα (ονόματα, αγωνιστικό πρόγραμμα, κληρώσεις,
αποτελέσματα, σκορ, στατιστικά κλπ.) των παικτών που συμμετέχουν σε οιαδήποτε
επίσημη (βαθμολογημένη με ratings από την Ένωση) διοργάνωση αγωνιστικού
σκραμπλ (τουρνουά, πρωταθλήματα, κύπελλα κλπ.) να αναρτώνται νομίμως στις
ιστοσελίδες της Ένωσης. Συνεργασία με διοργανωτές και Ομίλους, ούτως ώστε να
διασφαλιστεί η συμμόρφωση της Π.Ε.Σ. με το Νόμο και τον ως άνω Γενικό Κανονισμό.
Απάντηση σε ερωτήματα που εστάλησαν από τον Όμιλο Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς
προς την Π.Ε.Σ. σχετικά με τη βαθμολόγηση του 14ου τουρνουά Θεσσαλονίκης.
ΘΕΜΑ 2: Οριοθέτηση της διαδικασίας που πρέπει να τηρείται μετά το πέρας
οιασδήποτε επίσημης (βαθμολογημένης με ratings από την Ένωση) διοργάνωσης
αγωνιστικού σκραμπλ. Ασφαλής μεταφορά αρχείων αποτελεσμάτων από τον
διοργανωτή προς τον αρμόδιο για τη βαθμολόγηση φορέα, εν προκειμένω την
Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ. Ανάθεση της επεξεργασίας των δεδομένων από την
Π.Ε.Σ. σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Επεξεργασία δεδομένων, υπολογισμός
βαθμολογίας και εκ νέου ασφαλής μεταφορά των αρχείων προς την Π.Ε.Σ. για
ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες του σωματείου και πιο συγκεκριμένα στην πανελλήνια
κατάταξη παικτών σκραμπλ.
ΘΕΜΑ 3: Σύσταση και έναρξη λειτουργίας του "Τμήματος Διοργανώσεων" (Ομάδα
Ελέγχου - Στατιστικής και Ομάδα Υποστήριξης Αγώνων).
Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος
έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τα ως άνω θέματα. Τα θέματα

συζητήθηκαν και τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους θέσεις και
απόψεις.
Η απόφαση για το ΘΕΜΑ 3 αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση.
Ακολούθησε ψηφοφορία από Παρασκευή 6/3/2020 ώρα 02:00 έως Κυριακή 8/3/2020
ώρα 02:00.
Αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
ΘΕΜΑ 1: Σύμφωνα με νομικό που συμβουλευθήκαμε: Με τη νέα δήλωση συγκατάθεσης
που ετοίμασε ο Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης, αυτός συμμορφώνεται εν μέρει με τον
Γενικό Κανονισμό, αλλά δεν διασφαλίζεται 100% (δηλαδή με τρόπο νομικά ορθό) η
διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους. Κατ' αρχάς, πρώτον και κυριότερο, το πρόβλημα δεν
είναι η διαβίβαση σε τρίτους αλλά η απευθείας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ.,
όπου ανεβαίνουν κληρώσεις, ονόματα κλπ. Στο ζήτημα αυτό η Πανελλήνια Ένωση δεν
καλύπτεται με το έντυπο αυτό του Ο.Σ.Θ. Δεύτερον, πάμε τώρα και στη διαβίβαση σε
τρίτους. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό και τη συμβουλή νομικού, η διαβίβαση σε
τρίτους γίνεται νόμιμα μόνο με έναν τρόπο. Κατάρτιση μέσω δικηγόρων ειδικής
σύμβασης μεταξύ δύο μερών (λ.χ. Ο.Σ.Θ. και Π.Ε.Σ. ή Ο.Σ.Α.Π. και Π.Ε.Σ. κ.λπ.) για
μεταφορά δεδομένων. Επειδή απαιτείται πολλή δουλειά, με την οποία να περιγράφεται
αναλυτικά το πώς μεταβιβάζονται δεδομένα και τι είδους δεδομένα μεταβιβάζονται, το
κόστος (σύμφωνα με νομικό) θα ανέλθει σε περίπου 1.500 - 2.000 € ή και παραπάνω.
Και χρειάζεται χρόνος για να ετοιμαστεί. Η πρακτική αυτή συνηθίζεται σε μεγάλες
εταιρείες με χιλιάδες ή εκατομμύρια πελάτες, αλλά εμείς είμαστε μόνο 150 - 200. Οπότε,
σύμφωνα με νομικό, η πιο απλή και πρακτική λύση είναι να μην γίνει σύμβαση, αλλά
επιπροσθέτως του εντύπου GDPR του Ο.Σ.Θ., να ζητείται και από την Πανελλήνια
Ένωση απευθείας από τον κάθε παίκτη η άπαξ συμπλήρωση και υπογραφή του GDPR
της Π.Ε.Σ., οπότε έτσι δεν τίθεται καν ζήτημα μεταβίβασης σε τρίτους. Η δε δήλωση
GDPR του Ο.Σ.Θ. είναι επίσης απαραίτητη για να είναι και ο Ο.Σ.Θ. καλυμμένος (και
πάλι όμως, είπαμε, όχι 100%, όχι για το ζήτημα της μεταβίβασης, αλλά μόνο για την
επεξεργασία των δεδομένων από τον Ο.Σ.Θ.). Σύμφωνα με νομικό που
συμβουλευθήκαμε, η πιο πρόσφορη, η πιο πρακτική και η πιο λειτουργική λύση είναι να
ζητά μεν ο εκάστοτε διοργανωτής επίσημης διοργάνωσης (εν προκειμένω ο Ο.Σ.Θ.) την
υπογραφή της δικής του δήλωσης GDPR, αλλά επιπροσθέτως να ζητά και η
Πανελλήνια Ένωση την υπογραφή της δικής της δήλωσης GDPR. Από εκεί και πέρα,
εάν κάποιος παίκτης δεν υπογράψει τη δήλωση GDPR της ΠΕΣ, α) δεν μπορεί καν να
ανεβεί η κλήρωση στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ., όπου ανέκαθεν ανεβαίνουν τα
βαθμολογημένα τουρνουά και β) δεν θα βαθμολογηθεί από την Π.Ε.Σ. κανένας αγώνας
και για κανέναν παίκτη. Λόγω του ότι ο Ο.Σ.Θ. μας έχει ήδη ενημερώσει ότι δεν
προτίθεται να υποχρεώσει ή να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να υπογράψουν το
έντυπο GDPR προς την Πανελλήνια Ένωση, γιαυτό θα πρέπει πριν την έναρξη του
τουρνουά (στη γραμματεία εγγραφών) κάποιο μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. να ζητά από
όλους τους συμμετέχοντες και να συγκεντρώνει τις σχετικές δηλώσεις GDPR προς την
Π.Ε.Σ. Επειδή το εν λόγω έντυπο το έχουν ήδη υπογράψει δεκάδες παίκτες και επειδή η

συλλογή και συγκέντρωση των δηλώσεων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς,
συνάγεται το συμπέρασμα ότι σε επόμενες διοργανώσεις θα απομένει σε ολοένα και
λιγότερους παίκτες η υποχρέωση αυτή. Εφεξής ο κάθε διοργανωτής θα πρέπει να
αναφέρει ρητώς στην προκήρυξή του την υποχρέωση συμπλήρωσης της δήλωσης
GDPR προς την Π.Ε.Σ.
ΘΕΜΑ 2: Μετά το πέρας κάθε βαθμολογημένης διοργάνωσης θα πρέπει ο διοργανωτής
να στέλνει το αρχείο του swiss μόνο στο μέιλ της Π.Ε.Σ. και σε κανέναν άλλον. Η Π.Ε.Σ.
με τη σειρά της θα προωθεί το αρχείο στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που θα είναι
υπεύθυνο για τον υπολογισμό τους. Οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας καθώς και οι
εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων κατ’ εντολή μας θα πρέπει μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα (λ.χ. το πολύ μία εβδομάδα) να εκτελέσουν την εργασία και να
αποστείλουν στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. τα προς δημοσιοποίηση νέα δεδομένα.
Επομένως η διαδικασία είναι η εξής:
1) αποστολή του αρχείου SWISS από το διοργανωτή στο μέιλ της ΠΕΣ,
2) προώθηση του αρχείου στον αρμόδιο που έχει αναλάβει την εργασία υπολογισμού
3) επεξεργασία και εξαγωγή αποτελεσμάτων (*)
4) Αποστολή των αποτελεσμάτων στο μέιλ της ΠΕΣ
5) Ανέβασμα της κατάταξης και του αρχείου στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ., μενού
"πανελλήνια κατάταξη παικτών σκραμπλ".
* Σημ.: στο σημείο 3 να προσεχθεί ότι θα πρέπει ο αρμόδιος να έχει συμμορφωθεί με
τον τρόπο που πρέπει να αποστέλλονται τα νέα ratings. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει
να είναι σωστά ταξινομημένα τα ονόματα, και το αρχείο να περιλαμβάνει δύο φύλλα: α)
το πρώτο να είναι η κατάταξη που αυτούσια δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ.
(φύλλο τρέχοντα ratings), β) το δεύτερο να είναι η λίστα με όλες τις πληροφορίες, η
οποία χρησιμοποιείται για να εισαχθούν τα ονόματα στις κληρώσεις (λ.χ. φύλλο Jan21).
Στο αρχείο αυτό, θα πρέπει σε περίπτωση που στο ερώτημα Νο 1 της τρέχουσας
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας επικρατήσει το ΝΑΙ να υπάρχει τέρμα δεξιά μία στήλη, όπου
καταγράφεται τον αν ανήκει ο παίκτης στην Π.Ε.Σ. ή όχι. Επίσης σε αυτό το φύλλο θα
υπάρχουν μόνο τα ονόματα αυτών που θα έχουν υπογράψει το GDPR της Π.Ε.Σ. Όλα
τα υπόλοιπα ονόματα δεν θα είναι ανεβασμένα στην ιστοσελίδα της Ένωσης.
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Ο Πρόεδρος
Μυρσίνης Θράσος

Η Γραμματέας
Παναγοπούλου Δήμητρα

