
  

 

 

 

 

 

 

SUMMER CAMP 2022 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 7 ΕΩ 13 ΕΣΩΝ   

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΙΔΙΟΤ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ ΠΑΙΔΙΟΤ: 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:  

ΚΙΝΗΣΟ:  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ:  

Ε-MAIL:  

ΠΕΡΙΟΔΟ  

 20/6 – 24/6/2022 

 27/6 – 1/7/2022 

 4/7 – 8/7/2022 

11/7 – 15/7/2022 

 18/7 – 22/7/2022 

25/7 – 29/7/2022 

22/8 – 26/8/2022 

 



  

 

 

29/8 – 2/9/2022 

5/9 – 9/9/2022 

             

              ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΣΟΜΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΟ ΠΑΙΔΙ  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ                    

1ου ατόμου                                                          Α.Δ.Σ 

2ου ατόμου                                                          Α.Δ.Σ 

 

Σα παιδιά πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν μαηί τουσ: 

Μία τςάντα με δφο μπλουηάκια κοντομάνικα ,  1 πετςζτα, 1 καπζλο, αντθλιακό, και 

μία πλιρθ αλλαξιά τισ θμζρεσ του κολυμβθτθρίου κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ 

μαγιό , μπουρνοφηι , ςκουφάκι , ςαγιονάρεσ. 

Σα παιδιά δεν πρζπει να ζχουν μαηί τουσ πράγματα αξίασ (κινθτά, tablet, κτλ) και 

χριματα. 

Ενθμερϊκθκα για τουσ όρουσ ςυμμετοχισ του προγράμματοσ ςυμφωνϊ και 

επικυμϊ το παιδί μου να ςυμμετάςχει. 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ AΚΟΤΝΣΟ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (άρκρο 8 Ν. 1599/1986) 

Ο υπογράφων αςκϊν τθ γονικι μζριμνα του ανωτζρου παιδιοφ, επιτρζπω να 

ςυμμετζχει ςτα καλοκαιρινά προγράμματα του Ναυτικοφ Ακλθτικοφ Ομίλου 

Καλαμαριάσ Θεςςαλονίκθσ  κακϊσ και ςε όποιεσ δραςτθριότθτεσ 

προγραμματιςτοφν από τουσ υπευκφνουσ αυτϊν.  

 Δθλϊνω ότι ο γιόσ/κόρθ μου γνωρίηει κολφμπι,  δθλϊνω, επίςθσ ότι ζχω 

ενθμερϊςει για πρόβλθμα υγείασ ι τυχόν αλλεργίεσ  που να εμποδίηει τθν 

ςυμμετοχι του παιδιοφ ςτισ εκδθλϊςεισ αυτζσ.          

              

 

 

 



  

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 Πώσ χρθςιμοποιοφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα  

 Ο Ναυτικόσ Όμιλοσ Καλαμαριάσ Θεςςαλονίκθσ, (οδόσ ΜΙΚΡΟΕΜΒΟΛΟ, τθλ 
2310454111)  δεςμεφεται  για τθν προςταςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων.  
 Σα μόνα δεδομζνα που ςυλλζγουμε από εςάσ είναι: 
Α) αυτά  που μασ δίνετε κατά τθν φόρμα εγγραφισ ςασ (ονοματεπϊνυμο, 
πατρϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, θλεκτρονικι διεφκυνςθ οποία κα  
χρθςιμοποιιςουμε αυτά τα  προςωπικά ςασ δεδομζνα ςτθ βάςθ τθσ ςυμβατικισ 
ιδιότθτασ ςασ ωσ αιτοφντεσ τθ λιψθ μζρουσ ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ του 
Ομίλου μασ, για τθν επικοινωνία μαηί ςασ, για τθν ενθμζρωςθ ςασ ςχετικά με 
εκδθλϊςεισ και δράςεισ του Ομίλου, για τθν εκπλιρωςθ νομικισ μασ υποχρζωςθσ 
προσ ζκδοςθ των παραςτατικϊν πλθρωμισ και των λοιπϊν αναγκαίων φορολογικϊν 
ςτοιχείων ςυνδρομϊν ςασ  
Πρόςβαςθ τρίτων ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα   
Μπορεί να πρζπει να δϊςουμε πρόςβαςθ ςε κάποιουσ ςτα προςωπικά ςασ 
δεδομζνα. Αυτοί είναι (i) πάροχοι υπθρεςιϊν ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
μθχανογραφικισ (ιι) ςυνεργάτεσ ι εργαηόμενοι του Ομίλου και προπονθτζσ 
Αςφάλεια δεδομζνων 
Ζχουμε πάρει μζτρα αςφαλείασ για να αποτρζψουμε τθν τυχαία απϊλεια, 

μεταβολι, αποκάλυψθ, τθν χριςθ ι τθν πρόςβαςθ ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα 

ςε μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα. Επίςθσ, περιορίηουμε τθν πρόςβαςθ ςτα προςωπικά 

ςασ δεδομζνα, για όςουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ μασ, υπαλλιλουσ, υπεργολάβουσ 

και άλλα τρίτα μζρθ πρζπει να γνωρίηουν αυτά τα δεδομζνα. Θα χειρίηονται τα 

προςωπικά ςασ δεδομζνα μόνο ςφμφωνα  με τισ οδθγίεσ μασ και κα υπόκεινται ςε 

κακικον εχεμφκειασ. Ζχουμε προβλζψει διαδικαςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν 

παραβίαςθσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και κα ενθμερϊςουμε εςάσ και 

οποιοδιποτε αρμόδια αρχι όπου είμαςτε νομικά υποχρεωμζνοι να κάνουμε. 

Περίοδοσ διατιρθςθσ των δεδομζνων 

Η επεξεργαςία των δεδομζνων ςασ κα λάβει χϊρα για όςο χρονικό διάςτθμα 

απαιτείται θ τιρθςθ του. Σα υπόλοιπα κα διαγράφονται, εκτόσ από όςα 

υποχρεοφμαςτε να διατθροφμε από τυχόν άλλεσ διατάξεισ νόμων και για όςο 

χρονικό διάςτθμα προβλζπουν οι διατάξεισ αυτζσ.   

Δικαιϊματα ςασ ςχετικά με τα προςωπικά ςασ δεδομζνα: 

➢ Ζχετε τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά δεδομζνα  ςασ , κακϊσ και 
δικαίωμα ενθμζρωςθσ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ με τθν αποςτολι email ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ naokth@otenet.gr ι με τθλεφωνικι κλιςθ ςτον αρικμό 
2310454111 

➢ Μπορείτε να ηθτάτε τον περιοριςμό, τθν διόρκωςθ, τθ ςυμπλιρωςθ, τθ 
διαγραφι (μετά τθν περίοδο διατιρθςθσ) και τθ μεταφορά των προςωπικών 



  

 

δεδομζνων ςασ ςε τρίτουσ που κα μασ υποδείξετε και για το λόγο αυτό  μπορείτε 
να επικοινωνείτε ςτα ανωτζρω ςτοιχεία και πάλι 

➢ Ζχετε τθ δυνατότθτα ανάκλθςθσ τθσ ςυγκατάκεςθσ προσ δθμοςίευςθ των 
προςωπικών ςασ ςτοιχείων για επαγγελματικισ ςασ προβολι οποτεδιποτε, 
χωρίσ αναδρομικό αποτζλεςμα, ςτθν ανωτζρω θλεκτρονικι διεφκυνςθ ι ςτον 
ανωτζρω τθλεφωνικό  

 
Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι ςτο πλαίςιο τθσ προβολισ των ακλθτϊν μασ, 

επικυμοφμε τθν ανάρτθςθ ςτιγμιότυπων ςτθν ιςτοςελίδα μασ και ςτα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ.  

Θα κζλαμε να μασ δθλϊςετε εγγράφωσ με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ παροφςασ αίτθςθσ, 

τθν ςυναίνεςθ ςασ. χετικά με το ΓΚΠΔ 2016/679: τθν ιςτοςελίδα μασ βρίςκεται 

αναρτθμζνθ πολιτικι προςταςίασ δεδομζνων κακϊσ επίςθσ ςασ παρζχουμε πλιρθ 

ενθμζρωςθ για τα προςωπικά δεδομζνα που ςυλλζγουμε κ επεξεργαηόμαςτε.  

 

Ενθμζρωςθ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων με τθ δθμοςίευςθ ςτοιχείων ςτο διαδίκτυο:  
ασ γνωρίηουμε ότι με τθ δθμοςίευςθ ςτο διαδίκτυο των ωσ άνω προςωπικϊν δεδομζνων 
γίνεται δυνατι θ πρόςβαςθ και θ ανάκτθςι τουσ, επιγραμμικά.  χετικά ιςχφουν οι 
ςυνθμμζνοι όροι προςταςίασ δεδομζνων. 

 
 

 

ασ ενθμερϊνουμε ότι μπορείτε να ανακαλζςετε ελεφκερα τθ ςυγκατάκεςι ςασ ανά 

πάςα ςτιγμι. 

Η ανάκλθςθ τθσ ςυγκατάκεςθσ δεν κίγει τθ νομιμότθτα τθσ επεξεργαςίασ που ζχει 

ιδθ πραγματοποιθκεί. 

 

Παρακαλϊ ,όπωσ ςυμπλθρϊςετε το παρακάτω πίνακα ι όπωσ μασ αποςτείλετε τθν 

παροφςα διλωςθ ςυμπλθρωμζνθ ςτο ………………… 

Επικυμϊ τθν ανάρτθςθ του 
ονοματεπωνφμου του παιδιοφ 
μου ςτισ ςελίδεσ του ΝΑΟΚΘ και 
ςτα μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ(facebook, instagram, 
youtube, twitter), για τθν 
επιβράβευςθ τουσ 

ΧΝΑΙ 

Για ποιο μζςο; (πχ ιςτοςελίδα, FB κα) 

………………………………………………………… 

□ ΟΧΙ 



  

 

Επικυμώ τθ ςυλλογι / 
επεξεργαςία/ τιρθςθ κλπ 
δεδομζνων μου και του ανιλικου 
τζκνου που ζχω τθν γονικι 
μζριμνα  

□ ΝΑΙ 

ΧΟΧΙ 

Επικυμώ τθ ςυλλογι / 
επεξεργαςία/ τιρθςθ κλπ 
δεδομζνων του ανιλικου τζκνου 
που ζχω τθν γονικι μζριμνα τα 
οποία κεωροφνται ειδικισ 
κατθγορίασ δεδομζνα , όπωσ πχ 
δεδομζνα Τγείασ (αλλεργίεσ κλπ) 

□ ΝΑΙ 

ΧΟΧΙ 

Επιθσμώ ηην λήυη 
θφηογραθιών ηοσ ανήλικοσ 
ηέκνοσ ποσ έτφ ηη γονική 
μέριμνα και ηη δημοζίεσζη ηοσς  

ΦΝΑΙ 

□ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  

□ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

□ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ 

□ ΜΜΕ 

□ ΟΦΙ 

 
Επιθσμώ με ηην -μέζω email, 
ηηλεθώνου, sms ή ηαχυδρομείου- 
πιθανή ενημέρωζη  από ηον Όμιλο 
ζτεηικά με ηις δραζηηριόηηηες ηοσ. 

ΦΝΑΙ 

□ ΟΦΙ 

 
                                    

 Θεζ/νικη 

  ... /...  / 2022 

  Ο  δηλών/ Αζκών ηη γονική Μέριμνα ηοσ Ανήλικοσ ηέκνοσ 

    

                                                                 (Ονομαηεπώνσμο Υπογραθή) 


