
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ GDPR 

 

Αθλητικός Σύλλογος Δυναμικών Αθλημάτων Παιανίας 

 

 

1. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα. 

Από την 25η Μαΐου 2018 ετέθη σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων 

(ΓΚΠΔ / GDPR). Ο Κανονισμός σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, ενισχύοντας τα δικαιώματα των πολιτών στη διαχείριση των προσωπικών 

δεδομένων τους που οι Παροχείς Υπηρεσίας στο Ίντερνετ συλλέγουν και αποθηκεύουν στο 

πλαίσιο μιας επικοινωνίας ή συναλλαγής, και θεσπίζοντας ένα νομοθετικό πλαίσιο κοινό για 

όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2. Διασαφήνιση της πολιτικής απορρήτου που ακολουθούμε. 

Η μόνη διαδραστική επικοινωνία που έχουμε μαζί σας, συνίσταται στην τακτική αποστολή ενός 

ενημερωτικού μηνύματος (sms) ή e‐mail σχετικά με τις προσφορές και τις ημέρες λειτουργίας 

του Αθλητικού Συλλόγου Δυναμικών Αθλημάτων Παιανίας. Συμπληρώνοντας τα προσωπικά σας 

στοιχεία στην ιστοσελίδα www.tromaras.com, δηλώνετε ρητώς την συγκατάθεσή σας να 

ενημερώνεστε για τις τρέχουσες προσφορές, εκδηλώσεις και μέρες λειτουργίας, ειδοποιήσεις 

και ενημερώσεις του Αθλητικού Συλλόγου Δυναμικών Αθλημάτων Παιανίας. 

 

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή δηλώνοντάς 

την επιθυμία σας αυτή στη Διεύθυνση του Αθλητικού Συλλόγου Δυναμικών Αθλημάτων 

Παιανίας. 

 

Στο πλαίσιο της εγγραφής σας, συλλέγονται παράλληλα τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, 

Πόλη, Ημερομηνία Γεννήσεως, Τόπο Γεννήσεως, Εθνικότητα, Υπηκοότητα, Επάγγελμα, ΑΔΤ, 



Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, e‐mail, Facebook, ΑΜΚΑ, πλήρες ιατρικό ιστορικό 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για πιθανά καρδιαγγειακά, μεταβολικά, αναπνευστικά 

νοσήματα, μυοσκελετικά νοσήματα, αλλεργίες, λήψη φαρμάκων ή οιονδήποτε άλλων 

συμπτωμάτων. Επιπροσθέτως κοινολογούνται σωματομετρικά χαρακτηριστικά και λοιπές 

μετρήσεις όπως και προπονητικό ιστορικό και στόχοι του προγράμματος. 

 

3. Επικαιροποίηση της πολιτικής εγγραφής στη λίστα συνδρομητών των sms και e---mail. 

Σκοπός της αποστολής ενημερωτικών sms και e‐mail είναι αποκλειστικά η ενημέρωσή σας για 

τις τρέχουσες προσφορές του Αθλητικού Συλλόγου Δυναμικών Αθλημάτων Παιανίας. Αν 

οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να διαπιστώσετε εάν είστε συνδρομητής στο newsletter μας, και 

επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο του αρχείου με τα δεδομένα σας που φυλάσσουμε (email, 

αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία εγγραφής κ.λπ.), μπορείτε να στείλετε ένα email στη 

διεύθυνση <tromarassportsclub@gmail.com>, με θέμα <Προσωπικά μου δεδομένα>, και θα σας 

απαντήσουμε τις επόμενες εργάσιμη ημέρες.  

 

Αν για οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή, θελήσετε να διαγράψουμε κάθε πληροφορία 

που σας αφορά (right to be forgotten), σας παρακαλούμε να στείλετε ένα email στη διεύθυνση 

<tromarassportsclub@gmail.com>, με θέμα <Δικαίωμα στη λήθη>. Θα διαγράψουμε κάθε 

πληροφορία για εσάς, και θα σας επιβεβαιώσουμε την πράξη με email που θα λάβετε τις 

επόμενες εργάσιμες ημέρες. 


