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ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΦΟΛΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

Αίηηζη Εγγπαθήρ και Δήλωζη Σςγκαηάθεζηρ για ηην 
Επεξεπγαζία Πποζωπικών Δεδομένων 

 

Παρακαλώ όπωσ εγκρίνετε την εγγραφή μου ςτη ςχολή ιςτιοπλοΐασ ανοικτήσ θαλάςςησ 
του ΝΟΕ,  όπωσ παρακάτω: 

ΣΜΗΜΑ (Αρχαρίων ι Προχωρθμζνων ι Αγωνιςτικό):  

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΡΑ για τα τμήματα Αρχαρίων ή Προχωρημζνων (1θ, 2θ, 3θ ι 4θ):  

ΜΗΝΑ ΕΙΡΑ για το Αγωνιςτικό τμήμα (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, κλπ):  

ΗΜΕΡΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (άββατο ι Κυριακι):  

ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ για το Αγωνιςτικό τμήμα (Α΄ ι Β΄):  

ΕΣΟΤ:  

Σα προςωπικά μου ςτοιχεία είναι όπωσ παρακάτω:  

ΟΝΟΜΑ (με ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ):  

ΟΝΟΜΑ (με λατινικοφσ χαρακτιρεσ):   

ΕΠΩΝΤΜΟ (με ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ):  

ΕΠΩΝΤΜΟ (με λατινικοφσ χαρακτιρεσ):   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ:  

Σηλζφωνα επικοινωνίασ:   

Διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email):  

Επιπρόςθετα, δηλώνω υπεφθυνα ότι:  

α.   γνωρίηω κολφμβθςθ και αποδζχομαι τα κακοριηόμενα ςτον υφιςτάμενο κανονιςμό λειτουργίασ τθσ 

ςχολισ ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ καλάςςθσ του ΝΟΕ.   

β.   παρζχω τθν ανεπιφφλακτθ ςυγκατάκεςι μου ςτον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδοσ για τθν επεξεργαςία των 

παραπάνω προςωπικών μου δεδομζνων, αφοφ ζλαβα γνώςθ τθσ παρακάτω ενθμζρωςθσ για τθν επεξεργαςία 

αυτών. 

Ημερομηνία:      

 

Τπογραφή:  

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ  

Από ηελ 25.5.2018 εθαξκόδεηαη ν λένο Γεληθόο Καλνληζκόο (ΕΕ) 2016/679 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλωλ, γλωζηόο ωο GDPR, κε ηνλ νπνίν εληζρύεηαη ε 

πξνζηαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα ζε νιόθιεξε ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε.  

Ο Ναπηηθόο Όκηινο Ειιάδνο (ΝΟΕ), πνπ εδξεύεη ζηνλ Πεηξαηά, νδόο Καξαγηώξγε Σεξβίαο 18, ΤΚ 18533, ηει. 210-

4179730 & 210-4171823, e-mail: noe@ycg.gr, κε ζεβαζκό ζηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα, εθαξκόδεη ηνλ λέν θαλνληζκό γηα 

ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ζαο ελεκεξώλεη ζρεηηθά όπωο παξαθάηω: 

α.   Ο ΝΟΕ ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα, ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε, 

κε ζθνπό ηελ ηαπηνπνίεζή ζαο θαη ηελ επηθνηλωλία καδί ζαο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπηωζε παξαζηεί αλάγθε, ζην πιαίζην 

πάληα ηεο εμππεξέηεζεο ηωλ αλαγθώλ ηεο ζρνιήο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο.  
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β.   Ο ΝΟΕ δηαρεηξίδεηαη ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή ππεπζπλόηεηα θαη δελ ηα κεηαθέξεη ή 

κνηξάδεηαη κε ηξίηνπο ρωξίο ηελ άδεηά ζαο.  

γ.   Ο ΝΟΕ έρεη ππνρξέωζε λα ιακβάλεη θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απόξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο 

επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ ζαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο από ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απώιεηα, αιινίωζε, 

απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξόζβαζε θαη θάζε άιιεο κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία. 

δ.   Πξόζβαζε ζηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα έρεη κόλν ην εμνπζηνδνηεκέλν/αξκόδην πξνζωπηθό ηνπ ΝΟΕ. 

ε.   Τα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα ζα ηεξνύληαη, ζην αξρείν ηεο γξακκαηείαο λαπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ΝΟΕ, γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 20 έηε από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνύζαο αίηεζεο. Μεηά ηελ πάξνδν ηωλ αλωηέξω εηώλ, 

ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη/δηαγξάθνληαη. 

ζη.   Έρεηε ην δηθαίωκα λα γλωξίδεηε πνηα δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζαο αθνξνύλ απνηεινύλ ή 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο (δηθαίωκα πξόζβαζεο), λα πξνβάιιεηε νπνηεδήπνηε αληηξξήζεηο θαη λα ελαληηωζείηε 

ζηελ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πνπ ζαο αθνξνύλ, θαζώο θαη λα αηηεζείηε ηε δηαγξαθή ηωλ δεδνκέλωλ ζαο. Γηα ηελ 

άζθεζε ηωλ αλωηέξω δηθαηωκάηωλ ζαο, κπνξείηε λα απεπζύλεζηε εγγξάθωο ζηε γξακκαηεία λαπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ 

ΝΟΕ (e-mail: sailing@ycg.gr). 

 

Ημερομηνία Λήψης Γνώζης:  

  

Ονομαηεπώνσμο:  

 

Τπογραθή:  
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