
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EU GDPR 2016/679) ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΚΡΑΜΠΛ» 
 
Το Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ» (Π.Ε.Σ.) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 
Τρία Πλατάνια 12, ΑΦΜ 997224100, Α.Μ. Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 10483, ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-
mail) pes@greekscrabble.gr και mail@greekscrabble.gr, ιστοσελίδες www.greekscrabble.gr, 
www.greekscrabble.com και www.scrabble.us.tempcloudsite,com, όπως νομίμως εκπροσωπείται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των 
Δεδομένων, με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα: 
 
1. Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα 
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το σωματείο μας είναι το ως 
άνω νομικό πρόσωπο. Για απορίες σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου ή/και για να ασκήσετε τα 
δικαιώματά σας που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EU GDPR 
2016/679 – General Data Protection Regulation), τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, μπορείτε να απευθύνεστε 
α) στο Διοικητικό Συμβούλιο με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pes@greekscrabble.gr, β) στον Πρόεδρο Θράσο Μυρσίνη, τηλ. 6979149432, γ) στην Αντιπρόεδρο Εύα Ζέρβα, 
τηλ. 6974352725 και δ) στον Γραμματέα Νάσο Στεργιόπουλο, τηλ. 6947181292.  
 
2. Είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, κατηγορία υποκειμένων και σκοπός της 
επεξεργασίας 
 
Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως 
το όνομα, το επώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail), ο αριθμός του σταθερού ή/και του 
κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας ή/και εργασίας, οι επιδόσεις σε αγώνες scrabble, η βαθμολογία, 
φωτογραφίες ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός ατόμου και 
μπορούν να το ταυτοποιήσουν. Το σωματείο μας διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει, να επεξεργάζεται, να 
αποθηκεύει και να μεταφέρει τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα, το επώνυμο, την 
ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail), τον αριθμό του σταθερού ή/και του κινητού σας 
τηλεφώνου, τη διεύθυνση κατοικίας ή/και εργασίας, τις επιδόσεις σας σε επίσημους αγώνες, τη 
βαθμολογία σας, τις φωτογραφίες σας, τη Διεύθυνση IP του επισκέπτη, το μοντέλο της συσκευής, το 
λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, το όνομα του Internet Service Provider, την ημερομηνία και 
ώρα επίσκεψης των ιστοσελίδων μας κ.ά. 
 
Το σωματείο μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν υποβάλλετε αίτηση εγγραφής μέλους, β) όταν 
έρχεστε σε επικοινωνία αυτοβούλως, τηλεφωνικά, μέσω email ή με τη φυσική σας παρουσία στους χώρους του 
σωματείου ή στους χώρους διοργάνωσης αγώνων scrabble, διεξαγωγής πρωταθλημάτων, τουρνουά κ.λπ., γ) 
όταν συμμετέχετε σε αγώνες scrabble, πρωταθλήματα, τουρνουά κ.λπ είτε είστε μέλη του σωματείου μας είτε 
όχι, δ) όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, ε) όταν εγγράφεστε για τη λήψη ενημερωτικών email. Τα 
προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών. 
 
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας (περιπτώσεις α, β, γ, ε της προηγούμενης παραγράφου) είναι η 
συμμετοχή σας στις δράσεις, αγώνες και σκοπούς του σωματείου μας, η προώθηση και προβολή των 
εκδηλώσεων του σωματείου μας και των εν γένει σκοπών αυτού. Νομική βάση της επεξεργασίας στην 
περίπτωση αυτή είναι η συγκατάθεσή σας με την έννοια του άρθρου 6, παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού. Στην 
περίπτωση δ της προηγούμενης παραγράφου, σκοπός της συλλογής των ανωτέρω στοιχείων είναι η ασφαλής 
λειτουργία των συστημάτων. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του σωματείου μας, 
σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού. 
 
Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας για αποστολή ενημερωτικών email μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και δεν 
θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει προηγηθεί πριν την ανάκληση. Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη 
συγκατάθεσή σας για λήψη ενημερωτικών δελτίων μπορείτε να επικοινωνήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας που 
αναφέρονται ανωτέρω και να στείλετε σχετικό email προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας. 
 
 
 



3. Τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδομένων 
 
Μπορούμε συνοπτικά να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς 
επεξεργασίας: για τη συμμετοχή σας στο σωματείο εφόσον έχετε υποβάλει σχετική αίτηση ενδιαφέροντος, για 
τη συμμετοχή σας σε αγώνες, πρωταθλήματα, τουρνουά κ.λπ., για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των 
αγώνων σας στις ιστοσελίδες του σωματείου μας, για την καταχώρηση της βαθμολογίας σας στην πανελλήνια 
κατάταξη παικτών σκραμπλ που αναρτάται στις ιστοσελίδες του σωματείου μας, για να προασπίσουμε τα 
έννομα συμφέροντά μας, τα δικά σας έννομα συμφέροντα, καθώς και έννομα συμφέροντα τρίτου, για την 
επικοινωνία μας μαζί σας, για τη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες, για 
τη συμμόρφωση στα αιτήματα ή τις εντολές των ρυθμιστικών, δικαστικών και άλλων αρχών και για να 
διερευνήσουμε και να λάβουμε μέτρα κατά οποιασδήποτε παράνομης ή επιβλαβούς συμπεριφοράς από 
τρίτους. Και για σκοπούς πέραν των ανωτέρω, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το 
κάνουμε.  
 
4. Συνέπειες από την άρνηση της συναίνεσης και συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων σας 
 
Εάν εναντιωθείτε, δηλαδή εάν δεν συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν 
παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και αργότερα την ανακαλέσετε, ενδεχομένως δεν θα 
μπορούμε στη συνέχεια να πραγματοποιήσουμε τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε νομίμως – 
είτε ως μέλος είτε ως μη μέλος του σωματείου μας – να ακολουθείτε τις δραστηριότητές του (ήτοι, 
συμμετοχή σε τουρνουά, πρωταθλήματα, αγώνες, κληρώσεις, βαθμολόγηση, κ.λπ.). Στην περίπτωση 
αυτή υποχρεούμαστε να διαγράψουμε σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο Νόμος τα προσωπικά σας 
δεδομένα που έχουμε συλλέξει, ήτοι το όνομα, το επώνυμο, τη βαθμολογία σας στην πανελλήνια κατάταξη 
κ.λπ.  
 
5. Χρόνος / Κριτήρια διατήρησης προσωπικών δεδομένων 
 
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διατηρούμε οποιαδήποτε σχέση μαζί σας. Το 
είδος των δεδομένων, ο σκοπός της επεξεργασίας, οι απαιτήσεις της νομοθεσίας, οι κίνδυνοι για το σωματείο, 
οι υποχρεώσεις του σωματείου, το ενδεχόμενο έγερσης δικαστικών αξιώσεων αποτελούν μερικά από τα 
κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου διατήρησης των δεδομένων. Όταν 
παρέλθει η αναγκαία περίοδος τήρησης των δεδομένων, αυτά θα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας, 
εκτός εάν η περαιτέρω τήρησή τους επιβάλλεται λόγω συμμόρφωσης με σχετική διάταξη νόμου ή συμβατική 
υποχρέωσή μας. Ειδικότερα, σε περίπτωση που έχετε έρθει εκουσίως σε επικοινωνία μαζί μας, τα δεδομένα 
που έχουν συλλεγεί από εμάς θα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας, εκτός και αν έχετε 
δώσει τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σαφή και 
ειδικά καθορισμένο άλλο σκοπό ή υπάρχει άλλη νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της διατήρησής 
τους. Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και τηρούνται με σκοπό την βαθμολογία 
σας στην πανελλήνια κατάταξη παικτών σκραμπλ (συλλογή δεδομένων, στατιστικών, επεξεργασία αυτών 
κ.λπ.) αυτά θα διατηρούνται για διάστημα 10 ετών, οπότε και τότε θα ειδοποιηθείτε σχετικώς προκειμένου να 
παράσχετε εκ νέου την συγκατάθεσή σας.   
 
6. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους 
 
Τα δεδομένα σας συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα 
προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνον αν αυτό είναι απαραίτητο για την 
εκτέλεση νομικών και φορολογικών ενεργειών, για τη συμμετοχή σας σε βαθμολογημένες (rated) από το 
σωματείο μας διοργανώσεις (τουρνουά, πρωταθλήματα κ.λπ.), τα οποία διοργανώνονται είτε από το ίδιο το 
σωματείο μας είτε από άλλο σωματείο, αλλά επίσης και για την τήρηση, επεξεργασία και ενημέρωση της 
βαθμολόγησής σας σε αγώνες, τουρνουά και πρωταθλήματα, για την ανάρτηση του αγωνιστικού 
προγράμματος των τουρνουά σε ιστοσελίδες του σωματείου μας, καθώς και για την καταχώρηση της 
βαθμολογίας σας στην πανελλήνια κατάταξη παικτών σκραμπλ, η οποία αναρτάται σε ιστοσελίδες του 
σωματείου μας. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από εκτελούντες την 
επεξεργασία κατ’ εντολή μας. Ενδεικτικά: προσωπικό που διοργανώνει τουρνουά ή πρωτάθλημα, γραμματεία 
τουρνουά ή πρωταθλήματος, έφοροι, εθελοντές, φωτογράφοι, εικονολήπτες, δικηγόροι, λογιστές, τραπεζικά 
καταστήματα, κρατικές αρχές, τηλεοπτικά συνεργεία και άλλα σωματεία με σκοπό παρεμφερή με τον δικό μας. 
Ενδέχεται επίσης να γίνει διαβίβαση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε υπηρεσίες αποτροπής 
ηλεκτρονικής απάτης κ.λπ., για περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν απαιτείται 



σε μεμονωμένη περίπτωση η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε σχετικά για 
να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας. Το σωματείο μας ενδέχεται επίσης να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας 
σε φορείς του Δημοσίου (όπως ενδεικτικά Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Διοικητική, Δικαστική, Εποπτική, 
Ρυθμιστική ή άλλη Αρχή) στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, στο βαθμό 
που υφίσταται υποχρέωση από το Νόμο ή εάν αυτό επιτάσσει η συμμόρφωση με σχετική διάταξη Νόμου (λ.χ. 
δικαστικές αρχές) για την υποστήριξη των εννόμων συμφερόντων του. Κάθε συνεργάτης μας καθώς και οι 
εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων κατ’ εντολή μας είναι υπεύθυνοι για τον εκ μέρους τους χειρισμό των 
προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας, αφού τα λάβουν από εμάς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με εκείνους 
για τυχόν αιτήματά σας που αφορούν στα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί 
προστασίας των δεδομένων. Οι συνεργάτες μας καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή μας, θα 
χειριστούν τα δεδομένα σας κατά την παροχή των υπηρεσιών τους σε εμάς.  
 
7. Προστασία και Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων 
 
Το σωματείο μας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των 
προσωπικών σας δεδομένων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή 
καταστροφή, σε συμφωνία με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας και απορρήτου των προσωπικών 
δεδομένων. Όταν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, διασφαλίζουμε ότι διατηρούν τα 
δεδομένα σας εμπιστευτικά και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας. 
 
8. Σύνδεσμοι (link) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων φορέων 
 
Το σωματείο μας και οι ιστοσελίδες μας δύνανται να παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς 
τόπους τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (link), οι οποίοι δεν 
ελέγχονται από εμάς, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα 
προσωπικά δεδομένα δεν προστατεύονται από τους όρους προστασίας και χρήσης των ιστοσελίδων μας. Το 
σωματείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πρακτικές προστασίας απορρήτου τους και την 
ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης των ιστοσελίδων μας αποφασίσει 
να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων φορέων, 
αποδέχεται ότι το πράττει με δική του ευθύνη. 
 
9. Προστασία ανηλίκων 
 
Το σωματείο μας δεν προβαίνει σε οιαδήποτε συναλλαγή με ανηλίκους. Σύμφωνα με τους «κανονισμούς 
διεξαγωγής αγώνων», που βρίσκονται αναρτημένοι στις ιστοσελίδες μας, «Στα τουρνουά μπορούν να 
συμμετέχουν και ανήλικοι, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνω των 16 ετών και μόνο με τη συγκατάθεση και την 
παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα τους». Στην περίπτωση αυτή, θα απαιτηθεί από τον γονέα ή κηδεμόνα 
συγκατάθεση και για την επεξεργασία των δεδομένων του ανηλίκου που συμμετέχει στο τουρνουά, στο 
αγωνιστικό πρόγραμμα, στις κληρώσεις, στη βαθμολόγηση, στην πανελλήνια κατάταξη παικτών σκραμπλ κ.λπ. 
 
10. Δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα 
 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EU GDPR 2016/679), άρθρα 
15-22 έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

 Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή ενημέρωσης, κατόπιν αιτήματός σας, για το κατά πόσο ή όχι τα 
προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται νόμιμη επεξεργασία 

 Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων 

 Το δικαίωμα φορητότητας 

 Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ 

 Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας 

 Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό τους 
περιορισμούς του Νόμου 

 Το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Α.Π.Δ.Π.Χ.), http://www.dpa.gr 

 
Τα παραπάνω δικαιώματα υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά με το πότε μπορείτε να τα 
ασκήσετε. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή για να 



ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, εκτός εάν το αίτημά σας είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή 
υπερβολικό, οπότε και μπορεί να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε. Να σημειωθεί ότι ενδέχεται να ζητήσουμε 
κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες, ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας όταν ζητάτε την πρόσβαση 
στα δεδομένα σας ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας και τούτο ως μέτρο ασφαλείας του 
ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Σε κάθε αίτημά σας θα απαντήσουμε μέσα 
σε χρονικό διάστημα ενός μήνα. Αν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, λόγω πολυπλοκότητας ή πλήθους 
αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων μπορεί να λάβει χώρα 
οποτεδήποτε επιθυμείτε με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: 
pes@greekscrabble.gr ή με την εγχείρηση απλής επιστολής στο σωματείο μας και την λήψη σφραγισμένου 
αντιγράφου παραλαβής αυτού από εξουσιοδοτημένο άτομο, οπότε και θεωρείται πως από την ημερομηνία 
παραλαβής της έχει συντελεστεί η ανάκληση της συναίνεσης. 
 
Σε περίπτωση που ανακαλέσετε την  παρούσα δήλωση συγκατάθεσής σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν 
από την αποθήκευσή τους σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή εξωτερικό δίσκο ή κάθε μέρους αποθήκευσης αυτών 
ακόμα και φυσικών μερών αποθήκευσης, πλην όσων ορίζονται ανωτέρω. 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων / υπογράφουσα, 

 Επιβεβαιώνω ότι είμαι ήδη εγγεγραμμένο μέλος της Π.Ε.Σ.  
 Δεν είμαι μέλος της Π.Ε.Σ., παρακαλώ όμως να δεχθείτε το αίτημά μου για την εγγραφή μου 

 ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΩ ΜΗ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ 

ΟΝΟΜΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΠΟΛΗ)  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (e-mail) 

 
καλούμενος/η στη συνέχεια «Υποκείμενο των δεδομένων», σύμφωνα με το άρθρο 6.1α

 του Κανονισμού 
ΕΕ 2016/679 (GDPR), δηλώνω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι αφού διάβασα, κατανόησα και 
ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με όλα τα παραπάνω και με την 
τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από το ως άνω Σωματείο, δίνω με την 
παρούσα τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία αυτών για τους σκοπούς που αναφέρονται 
παραπάνω και ως εκ τούτου δίνω την συγκατάθεσή μου για όσα ανωτέρω αναφέρονται.  

 Συναινώ          Δεν Συναινώ 

 
Τόπος……………………………..   Ημερομηνία…………………. 
 

Το Υποκείμενο των δεδομένων 
                                                                                                                                       (υπογραφή) 
 
 
 

……………………………………….. 


