
ΠΩΣ ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ;   

      ACG/DCAC website Φίλο                            Email  

 Φυλλάδιο Διαφήμιση Άλλο 

    

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
     
Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και ο Αθλητικός Σύλλογος 
Κολλεγίου Ντερή δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για ζημία 
σε περιουσία ή τραυματισμό ατόμου, λόγω αμελούς ή ανεύθυνης 
χρήσης των εγκαταστάσεων και/η λόγω αμελούς, ανεύθυνης 
ή απερίσκεπτης συμπεριφοράς εντός αυτών. Το Αμερικανικό 
Κολλέγιο Ελλάδος και ο Αθλητικός Σύλλογος Κολλεγίου Ντερή δεν 
φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για υλική ζημία σε οχήματα που 
σταθμεύουν στις εγκαταστάσεις τους. Το Αμερικανικό Κολλέγιο 
Ελλάδος και ο Αθλητικός Σύλλογος Κολλεγίου Ντερή δεν φέρουν 
καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια προσωπικών ειδών και 
πολύτιμων αντικειμένων που οι χρήστες φέρουν μαζί τους κατά την 
παραμονή τους στο Γυμναστήριο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Κολλεγίου 
Ντερή μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή χρήστη για οποιονδήποτε 
λόγο, όπως επίσης διατηρεί την ευχέρεια να διακόψει οποτεδήποτε 
την συμμετοχή οποιουδήποτε χρήστη, χωρίς ειδικότερη αιτιολογία.
Επίσης δηλώνω ότι όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι αληθείς 
και έχω διαβάσει και συμφωνώ με τον κανονισμό λειτουργίας του 
προγράμματος, που βρίσκεται αναρτημένος στο www.dcac.gr
Είμαι υγιής και δύναμαι να συμμετέχω σε αθλητικές 
δραστηριότητες.

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα .............................................................

Υπογραφή ................................................... Ημ/νία ........ /........ /................

Ενημέρωση για έκτακτη ανάγκη ............................ Τηλ. .............................. 

    

      

              

SPORTS ACADEMY - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Νέα Εγγραφή                Ανανέωση                    Ακαδημαïκό Έτος                                             Άθλημα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

Επώνυμο παιδιού ............................................................................................ Όνομα παιδιού .................................................................................................

Ημερ. γέννησης  ........ /........ /................        Σχολείο ..........................................................................  Τάξη ..............................................................................

Ονοματεπώνυμο πατέρα ...................................................................................................................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο μητέρας .................................................................................................................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα ...............................................................................................................................................................................................................

Διεύθυνση .............................................................................................................................................................................................................................................

Πόλη .........................................................................................  Τ.Κ. ........................................   Νομός ............................................................................................    

Τηλ. οικίας ............................................................................. Κιν. πατέρα .........................................................       Κιν. μητέρας .............................................

Εmail ......................................................................................... Α.Φ.Μ. Οικονομικά Υπόχρεου ......................................................................................................

Ονοματεπώνυμο Οικονομικά Υπόχρεου ........................................................................................................................................................................................

Παρακαλώ προσδιορίστε τη σχέση σας με το ACG     

 Μαθητής Pierce (ID# ......................................)      Φοιτητής Deree (ID# .....................................)         Φοιτητής Alba (ID# .....................................)

Παρακαλώ προσδιορίστε τη σχέση του γονέα/κηδεμόνα με το ACG 

 Απόφοιτος/η (έτος αποφοίτησης ..............)      ACG FITNESS ενεργό μέλος (ID# ......................................... Plan .................................................)

 Καθηγητής/Προσωπικό                      Οικογένεια                         Γονείς (ακαδημιών)                 Αδέρφια
 

 Παρακαλώ σημειώστε το όνομα των άλλων   1) Άθλημα .......................................................................................................................................

 μελών της οικογένειάς σας στην  2) Άθλημα .......................................................................................................................................

 Deree Sports Academy  3) Άθλημα .......................................................................................................................................

   

ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ     

 Από Παιδίατρο    

ΑΛΛΑ Μία (1)  πρόσφατη φωτογραφία    

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ     

1.  Μετρητά     

2.  Πιστωτική κάρτα 

3. Τραπεζική κατάθεση    

 ALPHA BANK IBAN:  GR34 0140 4290 4290 0200 2003 006

 ETE IBAN:  GR49 0110 1800 0000 1800 0110 454

Το αντίγραφο της κατάθεσης να σταλεί στο 

email: dcac@acg.edu ή f: 210 600 8913

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   
 

ΤΜΗΜΑ: ............................................................. Εγγραφή  
 

Ημέρες: ....... - ....... - ....... - ....... - ....... -  .......   Συνδρομή: €............. 

Ώρες:    ....... - ....... - ....... - ....... - ....... -  .......   Ετήσια:      €.............. 

D.C.A.C.   ID#

Διεκπεραιώθηκε από ..................................................................................... 

 

Αθλητικός Σύλλογος Κολλεγίου Ντερή  Γραβιάς 6, 15342 Αγία Παρασκευή .  Αθήνα  .   t: +30 210 600 9800 ext. 1157  .  f: +30 210 600 8913

e-mail: dcac@acg.edu  .  www.dcac.gr   .         /DEREEAthleticClub

Η συνδρομή είναι προσωπική, μη μεταβιβάσιμη και δεν επιστρέφεται,
ούτε διακόπτεται προσωρινά.
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Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ (εφεξής 
«Ύπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Σύλλογος» σας ενημερώνει δια 
του παρόντος ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει, σε 
ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, προσωπικά δεδομένα (ιδίως 
τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο μέλους, σχολείο, τάξη, ημ/
νία και τόπος γέννησης, σχέση με το Αμερικανικό Κολλέγιο 
Ελλάδος, ιατρικά δεδομένα, φωτογραφία για την δημιουργία ID 
Card, ονοματεπώνυμο γονέων/κηδεμόνων, διεύθυνση, στοιχεία 
επικοινωνίας, σχέση με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, 
ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ οικονομικά υπόχρεου, ονοματεπώνυμα 
άλλων μελών της οικογένειας – μελών του Συλλόγου), 
εφαρμοζομένων σχετικά των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ήτοι σήμερα τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου («Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων»), 
όπως εκάστοτε ισχύουν (εφεξής «η Νομοθεσία περί Προσωπικών 
Δεδομένων»), και σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους 
και προϋποθέσεις:

Ο Σύλλογος συλλέγει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά 
προς τον σκοπό της εγγραφής και συμμετοχής του μέλους στις 
Αθλητικές Ακαδημίες, της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης και 
της προστασίας της υγείας των μελών. Η νόμιμη βάση της ως άνω 
επεξεργασίας είναι η δια της παρούσας χορηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεσή σας, καθώς και το γεγονός ότι η επεξεργασία 
των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, και η ικανοποίηση του εννόμου 
συμφέροντος του Συλλόγου για επικοινωνία με τους γονείς και 
κηδεμόνες για λόγους που αφορούν τον μέλος. Ειδικά ως προς 
τα δεδομένα υγείας νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι, αφενός, η 
δια της παρούσας χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας, και, 
αφετέρου, το ότι η γενόμενη επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
προστασία της υγείας και της ζωής των μελών, σε περίπτωση που 
παραστεί έκτακτη ανάγκη παροχής ιατρικών υπηρεσιών, καθώς 
και για την εκτέλεση των τυχόν υποχρεώσεων του Συλλόγου στον 
τομέα του δικαίου κοινωνικής προστασίας. 

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν προσιτά 
και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τους 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Συλλόγου, οι οποίοι θα τα 
επεξεργασθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των ως άνω 
σκοπών, και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος. Περαιτέρω, 
ορισμένα από τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν 
προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, από εξουσιοδοτημένους 
υπαλλήλους των αρμοδίων τμημάτων του Αμερικανικού Κολεγίου 
Ελλάδος, το οποίο παρέχει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης 
στο Σύλλογο καθώς και σε εξωτερικούς συνεργάτες (ενδεικτικά σε 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΎΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

εξωτερικό λογιστή, στον πάροχο του πληροφοριακού συστήματος 
και σε μεταφορική εταιρεία) προς τον σκοπό εκτέλεσης της μεταξύ 
μας σύμβασης. 

Ο Σύλλογος θα τηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά 
δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση 
των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας καθώς και για όσο 
χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθεί με 
τις νόμιμες υποχρεώσεις του και για την υπεράσπισή του έναντι 
τυχόν νομικών αξιώσεων. Μετά δε το πέρας του ως άνω χρονικού 
διαστήματος θα προβεί στην οριστική διαγραφή των ως άνω 
προσωπικών δεδομένων. 

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων, προϋποθέσεων και 
περιορισμών που προβλέπονται στην Νομοθεσία περί Προσωπικών 
Δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, 
διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, 
διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων καθώς και  το 
δικαίωμα φορητότητας αυτών. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των 
ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, ο Σύλλογος θα λάβει 
κάθε δυνατό μέτρο για την έγκαιρη ικανοποίηση του αιτήματός 
σας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της 
Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνοντάς σας 
γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους 
που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση 
ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων 
σας σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. 

Επίσης, διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε 
την παρούσα συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η 
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην παρούσα 
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, ούτε η επεξεργασία που 
βασίζεται σε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας. Σας γνωρίζουμε ότι 
σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να 
μην είμαστε σε θέση να επεξεργασθούμε τα ως άνω προσωπικά 
δεδομένα και να μην είναι εφικτή η συμμετοχή του μέλους στις 
Αθλητικές Ακαδημίες. 

Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον 
θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 
αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των 
προσωπικών σας δεδομένων ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα 
δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων του Αθλητικού Συλλόγου Κολλεγίου 
Ντερή, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Γραβιάς 6, 15342, Αγία Παρασκευή 
E-mail: dpo_dcac@acg.edu

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Παρέχω την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, ως ασκών/ούσα την γονική μέριμνα του/της ανωτέρω μέλους, για α) προβολή 
φωτογραφιών και βίντεο από δράσεις και εκδηλώσεις του Συλλόγου, στις οποίες συμμετέχει το ως άνω στην ιστοσελίδα του Αθλητικού 
Συλλόγου Κολλεγίου Ντερή ή στην ιστοσελίδα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος ή σε άλλο υλικό (έντυπα, αφίσες, βίντεο στο 
διαδίκτυο, λογαριασμούς του Αθλητικού Συλλόγου Κολλεγίου Ντερή ή του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος σε κοινωνικά δίκτυα κλπ) 
για χρονικό διάστημα για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η συμμετοχή του μέλους στο Σύλλογο καθώς και για 5 (πέντε) έτη μετά το 
πέρας της συμμετοχής, για σκοπούς προώθησης των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και ενημέρωσης του κοινού, σύμφωνα με τους ως 
άνω όρους και προϋποθέσεις. 

ΝΑΙ ____   ΟΧΙ______ (Συμπληρώστε αναλόγως)

Παρέχω τη συγκατάθεση μου για τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας μου από το Σύλλογο και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος 
προκειμένου να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό για μελλοντικές δράσεις, προγράμματα, εκδηλώσεις και νέα του Συλλόγου και του 
Αμερικανικού Κολλεγίου.   

ΝΑΙ ____   ΟΧΙ______ (Συμπληρώστε αναλόγως)

Έχω ενημερωθεί για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και των προσωπικών δεδομένων του ως άνω ανηλίκου, 
και παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, ατομικά και ως ασκών την γονική μέριμνα, στην επεξεργασία τους, όπως ειδικά 
αναφέρεται στο παρόν κείμενο. 

Ονοματεπώνυμο _______________________________________

Υπογραφή _______________________________________

Ημερομηνία _______________________________________


