
 

                       Υπεύθυνη Δήλωση 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 
1. Συμμετέχω στους αγώνες του πρωταθλήματος " 3on3 West Attica Basket League" έχω 

ενημερωθεί από την διοργανώτρια αρχή και παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη 
συγκατάθεσή μου για την διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου 
δεδομένων (αριθμός μητρώου, ονοματεπώνυμο, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμός 
τηλεφώνου, email, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. και όλων των λοιπών στοιχείων μου τα οποία έχουν 
γνωστοποιηθεί προς την Διοργανώτρια Αρχή 3on3 West Attica Basket League, της οποίας 
είμαι μέλος, μέσω της υποβληθείσης προς αυτήν εγγραφής μου και μέσω των λοιπών 
απευθυνόμενων προς την Διοργανώτρια Αρχή εγγράφων από τη μεταξύ μας σχέση .  

2. Επίσης επιτρέπω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου, βίντεο στο οποίο απεικονίζομαι και 
φωτογραφίες μου ελεύθερα από τους διοργανωτές. Τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδομένα 
θα χρησιμοποιούνται µόνο, για την πραγμάτωση των σκοπών του Διοργανώτριας Αρχής. 
Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων που µε αφορούν στην Διοργανώτρια Αρχή 3on3 
West Attica Basket League, αποτελεί νοµική υποχρέωση σύμφωνα με τον Γενικό 
Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων. * 

3. Συμμετέχω στους αγώνες του πρωταθλήματος " 3on3 West Attica Basket League " έχω 
ενημερωθεί από την διοργανώτρια αρχή για τα μέτρα προστασίας κατά του covid19, 
σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του ΕΟΔΥ και υποχρεούμαι να τις τηρώ κατά την 
συμμετοχή του στις αθλητικές και μη δραστηριότητες του Πρωταθλήματος 3on3 West 
Attica Basket League. Σε κάθε περίπτωση η διοργανώτρια αρχή δεν φέρει καμιά ευθύνη 
σε περίπτωση που μέλος ομάδας νοσήσει από covid19 κατά την συμμετοχή του σε 
δραστηριότητα του Πρωταθλήματος 3on3 West Attica Basket League. 

4. Συμμετέχω στους αγώνες του πρωταθλήματος " 3on3 West Attica Basket League " με 
αποκλειστικά δική μου ευθύνη, παραιτούμαι ατομικά και για λογαριασμό δικαιούχων 
από κάθε σχετική αποζημίωση σε περίπτωση τραυματισμού ή προβλήματος υγείας και 
δηλώνω ότι έχω πρόσφατη ιατρική βεβαίωση , καλής υγείας και φυσικής κατάστασης 
όπως αυτή απαιτείται για τη συμμετοχή μου στους αγώνες. 

 
Αποδέχομαι την Υπεύθυνη Δήλωση *  
 
Ονοματεπώνυμο ……………………………………… 
 
Υπογραφή …………………………………… 
 


