
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η παρούσα Πολιτική αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των μελών, 
παικτών και αθλητών του Ομίλου Αντισφαιρήσεως Αθηνών. 

Ο Όμιλος Αντισφαιρήσεως Αθηνών (εφεξής ΟΑΑ) στο πλαίσιο της λειτουργίας και 
των δραστηριοτήτων του, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ως Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας (όπως αυτός ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 – στο εξής «GDPR»).  

Ως προσωπικό δεδομένο εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά σε φυσικό πρόσωπο 
και μπορεί να οδηγήσει στην εξακρίβωση της ταυτότητάς του. 

Ο ΟΑΑ δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθή εφαρμογή των 
διατάξεων του Κανονισμού με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας 
δεδομένων που συλλέγει , είτε για την εγγραφή σας ως μέλους, παίκτη , αθλητού του 
Ομίλου, είτε για την επικοινωνία μαζί σας. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

Συλλέγουμε και τηρούμε αρχείο προσωπικών δεδομένων ανά περίπτωση: 

1.Προκειμένου να εγγραφείτε ως μέλος (άνω των 18 ετών) του Ομίλου :
Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας και e-mail.

2.Προκειμένου να εγγραφείτε ως παίκτης (κάτω των 18 ετών) του Ομίλου :
Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλικία, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας και e-
mail.
Τα δεδομένα των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν τηρούνται από τον ΟΑΑ,
παρά μόνο με τη συναίνεση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα αυτών.

3.Προκειμένου να εγγραφείτε ως αθλητής του Ομίλου : Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
ηλικία, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας και e-mail.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, καθότι 
οι ίδιοι μας τα παρέχετε. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή 
σας αποστέλλοντας μας το σχετικό αίτημα-μήνυμα σας στο e-mail: oaa@otenet.gr  

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να 
σας παράσχουμε ενημέρωση σχετικά με τις αθλητικές δραστηριότητες και κοινωνικές 
εκδηλώσεις του Ομίλου, για την συμμετοχή σας σε αυτές , καθώς και για την σχέση 
σας προς τον ΟΑΑ.  

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

1. Εγγραφή μελών/παικτών/αθλητών
2. Είσοδος οχήματος μέλους
3. Πρόσληψη προπονητών
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4. Αρχείο προμηθευτών
5. Επικοινωνία με μέλη/αθλητές
6. Διοργάνωση αγώνων/εκδηλώσεων
7. Διαχείριση αλληλογραφίας
8. Τήρηση πρακτικών ΔΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους πέραν αυτών 
που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 
εκτός εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον Νόμο. 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Ο ΟΑΑ δε διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτους με κανένα τρόπο, ούτε εντός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε σε τρίτες χώρες. 

Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, προκειμένου 
να σας ενημερώνουν για τις αθλητικές και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου, να 
οργανώνουν σωστά τις δραστηριότητες αυτές, να σας ενημερώνουν για τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά  σας. 

Διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ιδιότητά 
σας ως μέλους, αθλητή η παίκτη του ΟΑΑ αντίστοιχα , με την επιφύλαξη 
υποχρεώσεών του ΟΑΑ που απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας  δεδομένων (cloud) για τις 
πληροφορίες που συλλέγουμε και όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
για τη ασφαλή τήρηση των δεδομένων σας καθ ΄όλη την διάρκεια της επεξεργασίας 
τους. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι τα εξής: 
1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε
γνωστοποιήσει.
2. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο ΟΑΑ θα
διαγράψει τα δεδομένα σας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση με την επιφύλαξη νόμιμων
υποχρεώσεών μας να τα διατηρήσουμε ή εφόσον υπερισχύει δημόσιο συμφέρον ή
άλλο υπερισχύον δικαίωμα που δεν θίγει το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών
σας δεδομένων.
3. Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας.
4. Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να μεταφέρετε σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας τα δεδομένα σας.
5. Να προσφύγετε στην Αρχή:  αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα,
Internet Site: www.dpa.gr, Τηλ.: 210 6475 600, Fax: 210 6475628.



Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΟΑΑ για περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τα 
προσωπικά σας δεδομένα αλλά και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο e-mail : 
oaa@otenet.gr και στο τηλέφωνο 2109232872.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα προσωπικά δεδομένα ενός αθλητή  του Σωματείου, μπορούν να κοινοποιηθούν  
στην ΕΦΟΑ προκειμένου για την έκδοση του δελτίου αθλητή, για την συμμετοχή σε 
αγώνες και οποτεδήποτε άλλοτε αυτό ζητηθεί ή απαιτείται από την αθλητική ή άλλη 
νομοθεσία. Σε περίπτωση συμμετοχής σε αγώνες, τα προσωπικά δεδομένα ενός 
αθλητή κοινοποιούνται και στους διοργανωτές των αγώνων. Τα προσωπικά δεδομένα 
των αθλητών ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε παρόχους του ΟΑΑ, όπως για 
παράδειγμα ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κ.α.  

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ΟΑΑ, μπορούν να 
κοινοποιηθούν στους  συνεργάτες αυτού όπως π.χ. σε δικηγόρους, λογιστές, 
φοροτεχνικούς, ιατρούς ή άλλους ειδικούς στο βαθμό που κάτι τέτοιο απαιτείται για 
την παροχή των υπηρεσιών τους η για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.  

Ουδεμία άλλη μεταφορά ή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων μπορεί να λάβει χώρα 
χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου, εκτός αν άλλως ορίζεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία.  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή για 
όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την σχετική επεξεργασία (ήτοι μέχρι την 
απώλεια της ιδιότητας του μέλους/παίκτη/αθλητή) η για όσο διάστημα απαιτείται από 
το Νόμο. 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ 
Το Σωματείο λαμβάνει πληθώρα μέτρων προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια 
των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:  

• Ενημέρωση του προσωπικού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
ώστε όλοι να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις του ΟΑΑ ως προς την προστασία
προσωπικών δεδομένων

• Κωδικός πρόσβασης στο αρχείο μελών/παικτών/αθλητών
• Τεχνολογικά μέτρα, όπως λογισμικό κατά των ιών και κακόβουλων

λογισμικών του διαδικτύου κ.α.
• Περιορισμένη φυσική πρόσβαση στα έγχαρτα  και ηλεκτρονικά αρχεία  του

ΟΑΑ μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα και για συγκεκριμένο σκοπό.
• Υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας από τους ανωτέρω (αν μεν πρόκειται

για το προσωπικό προσάρτημα στην σύμβαση εργασίας τους, αν πρόκειται για
συνεργάτη/ εκτελούντα την επεξεργασία σύναψη σχετικής σύμβασης μαζί
του)

Η παρούσα πολιτική συντάχθηκε στις 20.5.2020 και μπορεί να 
τροποποιείται/επικαιροποιείται με απόφαση του ΔΣ. του ΟΑΑ. 
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