
 

Ενημέρωση Υποκειμένων ΠΔ 

 

Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των 
δεδομένων τους, με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. 

1. Τι δεδομένα συλλέγουμε: 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (εφεξής «ΕΠΟ»), το οποίο αποτελεί Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και δη τριτοβάθμιο αθλητικό σωματείο, ενημερώνει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, εσάς, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που υπογράφουν την δήλωση παροχής 
συναίνεσης, ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλαδή: 

 Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, AMKA, ημερομηνία, 
τόπο γέννησης κ.λ.π. 

 Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού, 
κινητού τηλεφώνου κ.λ.π. 

 Δεδομένα πληρωμής: αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/πιστωτικών, 
λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λ.π., είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση των παραβόλων ή 
άλλων οικονομικών υποχρεώσεων προς την ΕΠΟ, είτε για την πίστωση σε αυτούς ποσών 
οφειλόμενων ή άλλων αποδοτέων σε εσάς ποσών. 

 Δεδομένα απαραίτητα για την έκδοση δελτίων ταυτότητας προπονητή, για την έκδοση 
δελτίων ποδοσφαιριστή, τη διαιτησία καθώς και όλων αυτών των απαραίτητων δεδομένων 
για τη συμμετοχή σε αγώνες και προπονήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να τίθενται υπό 
επεξεργασία ειδικά δεδομένα όπως δεδομένα υγείας ή δεδομένα περίθαλψης ή 
φαρμακευτικής αγωγής. 

 Δεδομένα που είναι απαραίτητα, κατά περίπτωση, για την έκδοση και χορήγηση των 
βεβαιώσεων καθώς και την επεξεργασία και δημοσίευση των αποφάσεων από τα 
δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ, των εθνικών ομάδων και των διαιτητών. 

2. Από πού συλλέγονται τα δεδομένα: 

Τα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόν ειδικών δεδομένων που συλλέγονται για 
την έκδοση των διαφόρων δελτίων και Φ.Α. καθώς και για τη δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων, προσκομίζονται: 

 είτε από το Υποκείμενο των Δεδομένων, απευθείας ή μέσω ενώσεων ή μέσω σωματείων 
ή ομάδων, 

 είτε γνωστοποιούνται στην ΕΠΟ είτε από άλλη διεθνή ομοσπονδία στην οποία το 
Υποκείμενο των Δεδομένων τηρεί δελτίο ποδοσφαιριστή ή προπονητή ή διαιτητή κατόπιν 
αιτήσεως αυτού για τη σχετική διαβίβαση, 

 είτε αποστέλλονται στην ΕΠΟ από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, τους πληρεξούσιους 
διαμεσολαβητές ή μέσω τρίτων που έχουν πληρεξουσιότητα. 

 είτε με την κοινοποίηση αποφάσεων των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων είτε των 
δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΠΟ ή των μελών της ΕΠΟ. 

 

3. Γιατί τα συλλέγουμε και πώς τα επεξεργαζόμαστε: 

https://www.grand.com.gr/gr3/index.php/enimerosi-ypokeimenon-pd#gdpr_consent_doc


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η ΕΠΟ, καθώς και αυτά που θα συλλεγούν 
κατά τη διάρκεια της σχέσης του υποκειμένου με την ΕΠΟ, θα αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας από την ίδια ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό της, για τους κάτωθι σκοπούς: 

 Να σας παρέχει υπηρεσίες και να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας ή εξουσιοδοτημένων 
τρίτων σχετικά με το αντικείμενο με τον οποίο ασχολείται η ΕΠΟ. 

 Να επικοινωνεί μαζί σας, εφόσον έχει εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτόν 
τον σκοπό, σχετικά με τις υπηρεσίες και να σας στέλνει ειδοποιήσεις απευθείας ή μέσω 
εξουσιοδοτημένων τρίτων. 

 Να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων που 
αφορούν το ποδόσφαιρο. 

 Να απαντάει στα αιτήματα και στα ερωτήματά σας ή σε τρίτους κατόπιν εξουσιοδοτήσεως. 

 Να συμμορφώνεται και να επιβάλλει τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την πρόληψη 
και καταπολέμηση των αδικημάτων.  

 Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΠΟ, που απορρέουν από τη κατάθεση αιτήσεων 
για την έκδοση δελτίων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, για την ομαλή λειτουργία αυτής 
και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Για τη συμμετοχή σε αγώνες και προπονήσεις. 

 Την ενημέρωσή σας για υπηρεσίες της ΕΠΟ ή των μελών της ή εξουσιοδοτημένων τρίτων 
και την προώθησή τους, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας. 

 Την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας την 
αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση των αιτημάτων σας. 

 Τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς. 

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας: 

Η ΕΠΟ θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα το Υποκείμενο 
παραμένει στο χώρο του ποδοσφαίρου είτε ως ποδοσφαιριστής είτε ως προπονητής είτε ως 
διαιτητής είτε ως σύμβουλος είτε ως παράγοντας σωματείου ή ομάδας. Σε κάθε περίπτωση τα 
δεδομένα θα διατηρούνται για μία περίοδο πέντε (5) ετών από τη απώλεια της ιδιότητας 
(ποδοσφαιριστή, διαιτητή, προπονητή κλπ) στο χώρο του ποδοσφαίρου. Εφόσον ο νόμος ή 
κανονιστικές πράξεις υποχρεώνουν την ΕΠΟ σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για 
διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα 
παρατείνονται ανάλογα. Τέλος, εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη 
δικαστικές ενέργειες με την ΕΠΟ, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος 
τήρησης των δεδομένων που τηρούνται από αυτήν, παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης. 

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των Υποκειμένων, στα οποία έχουν καταχωρηθεί 
προσωπικά δεδομένα μπορεί, μετά την πάροδο πενταετίας, να τηρούνται σε ηλεκτρονική ψηφιακή 
μορφή. 
Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται. 

 

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων: 

 Η διοίκηση και οι απασχολούμενοι στην ΕΠΟ, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και 
λειτουργία της. 

 Οι υπερεθνικές ομοσπονδίες, οι αλλοδαπές ομοσπονδίες, οι ενώσεις ποδοσφαιρικών 
σωματείων , τα  ερασιτεχνικά σωματεία, οι επαγγελματικές ομάδες., οι αξιωματούχοι 
ποδοσφαιρικών αγώνων (διαιτητές, παρατηρητές κ.λ.π.). 

 Τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ, των ενώσεων, των υπερεθνικών ομοσπονδιών. 

 Όλα τα αρμόδια τμήματα που σχετίζονται με τις εθνικές ομάδες για του καλούμενους σε 
αυτές ομάδες αλλά και τις ομάδες του εξωτερικού σε περίπτωση μεταγραφής 
ποδοσφαιριστή. 

 Σε ειδικές περιπτώσεις, είτε προάσπισης των δικαιωμάτων της ΕΠΟ, είτε όταν 
προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, δικαστικών αρχών, της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών. 
Οποιαδήποτε, κατά τα ανωτέρω, πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε 
αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 



6. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας: 

Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ούτως ώστε να παρέχει την 
κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Συμπληρωματικά με αυτό, χρησιμοποιούνται 
τεχνολογικά μέτρα προστασίας, καθώς επίσης και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα. 

 

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε: 

 Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, 
τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, όπως και την προέλευσή τους. 

 Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη 
και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη 
συμπλήρωσης ή διόρθωσης. 

 Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή 
και να αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών, η ικανοποίηση όμως 
τέτοιων αιτημάτων γίνεται κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων. 

 Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον είτε 
έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα που 
δεν αφορούν στη συμμετοχή των δραστηριοτήτων του ποδοσφαίρου άμεσα ή έμμεσα, 
ούτε στην απόδειξη ή θεμελίωση ή τεκμηρίωση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που άμεσα 
ή έμμεσα πηγάζουν από αυτήν. 

 Παράλληλα με αυτά, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρετε τα δεδομένα που μας 
έχετε παράσχει, σε άλλη ομοσπονδία. 

 Επίσης έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλεστε εσείς και τα 
δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. 

 Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει στο 
τηλέφωνο 210 9306000 ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση:dpo@epo.gr. 

 Η ΕΠΟ θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και θα σας 
απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών και, μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η ΕΠΟ θα 
σας ενημερώσει για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα 
υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δωρεάν και 
ενδέχεται να υπάρχει χρέωση αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
κατάχρησης του δικαιώματος, που συνεπάγεται κόστος από την πλευρά της ΕΠΟ. 

8. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων: 

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε 
στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην 
παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@epo.gr. 

 

9. Διαβίβαση στοιχείων σε τρίτη χώρα: 

Η ΕΠΟ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, υπερκείμενη αρχή του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, 
ενδέχεται να προβεί σε διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες υπερεθνικές ή 
εθνικές ομοσπονδίες για την εκτέλεση των αιτήσεων των Υποκειμένων (μεταγραφές κλπ). 
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