
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ-ΔΗΛΩΣΗ 

 
ΠΡΟΣ 

 

ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟ Α.Ο – ΕΘΚ 

 

 

Επώνυμο :                                                                                            . 

Όνομα :                                                                                                 . 

Όνομα πατέρα :                                                      Όνομα μητέρας:                                           . 

Ημερομηνία γέννησης :                                          . 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας :                                       . 

Επάγγελμα :                                                                        . 

Σταθερό :                                                                  Κινητό :                                                   . 

E-mail :                                                                                . 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Οδός/Αριθμός :                                                                                                . 

Πόλη :                                                                           Τ.Κ :                              . 

Χώρα                                                                            . 

 

 

Παρακαλώ να με εγγράψετε σαν μέλος του ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΥ  Α.Ο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού του σωματείου 

σας. Δηλώνω ότι είμαι φίλαθλος του ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΥ Α.Ο - Ε.Θ.Κ και όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία ανταποκρίνονται στην  

πραγματικότητα. Δέχομαι όπως ο «ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Α.Ο» επικοινωνεί μαζί μου για οτιδήποτε δηλώνω.  

Διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή ότι παραχωρώ με την παρούσα αίτηση, κατόπιν υποβολής ενυπόγραφου 

εγγράφου δήλωσης προς τον «ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟ Α.Ο». Αναφορικά με την επεξεργασία των στοιχείων που με αφορούν 

προσωπικά και παρέχονται στο παρόν έντυπο, συμφωνώ και αποδέχομαι ότι ο «ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Α.Ο» θα μπορεί να τα 

διατηρεί σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για λόγους έρευνας και sponsoring, σύμφωνα με τους όρους του Ν.2472/97. Αποδέκτης 

των δεδομένων αυτών θα είναι ο «ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Α.Ο», στον οποίο επιτρέπω να μου αποστέλλει ότι ενημερωτικό επιθυμεί 

στην διεύθυνση της οικίας ή της εργασίας μου, ή να μου τηλεφωνεί ή να μου αποστέλλει fax ή e-mail για τους παραπάνω λόγους. 

Δηλώνω ότι γνωστοποιήθηκαν σε εμένα τα δικαιώματά μου εκ των άρθρων 11 έως 13 του Ν2472/97 προκειμένου να λαμβάνω 

πληροφορίες, για όλα τα δεδομένα που με αφορούν προσωπικά,  τα οποία διαθέτει ο «ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Α.Ο», καθώς και την 

προέλευσής τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας 

από την τελευταία ενημέρωση. Επίσης δικαιούμαι να υποβάλω έγγραφη αντίρρηση για την επεξεργασία δεδομένων που με αφορούν 

προσωπικά, υποβάλλοντας συγκεκριμένο αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, 

δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή, με την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.  

 

 

Πόλη – Ημερομηνία        Υπογραφή 

 

 

Καθιανά ____/____/____      ______________________ 


