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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ  ΜΑΣ  

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία Επικοινωνίας: Το Σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΚΡΑΜΠΛ (SCRABBLE) (και άλλων επιτραπέζιων πνευματικών παίγνιων) ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» «ΟΣΑΠ» 

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μακεδονίας αρ. 27 με ΑΦΜ 998192782 και η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ 

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Τρία Πλατάνια 12, ΑΦΜ 997224100, Α.Μ. Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης 10483, είναι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων (στο εξής «ΥΕ») για τους 

σκοπούς του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 

(εφεξής «ΓΚΠΔ). Ηλεκτρονική διεύθυνση: omilos.scrabble.a.p@gmail.com και pes@greekscrabble.gr .  

 

2.  Είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε/ Σκοπός/ Νομική Βάση  Επεξεργασίας 

Οι ΥΕ συλλέγουν τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την δήλωση συμμετοχής σας στους αγώνες που 

διοργανώνει ο  Ομιλός μας ( Πρωτάθλημα , Κύπελλο και τουρνουά  πάσης  φύσεως)  που  πιο κατω θα  

αναφέρονται ως  ΑΓΩΝΕΣ, τα έντυπα (π.χ. φύλλα αγώνα) που συμπληρώνονται κατά την διάρκεια 

διεξαγωγής των αγώνων αλλά και την τυχόν φωτογραφική κάλυψη των αγώνων. Τα δεδομένα αυτά μπορεί 

να είναι όλα ή κάποια από τα κάτωθι και η επεξεργασία τους γίνεται για τους εξής νόμιμους σκοπούς:  

 

Προσωπικά Δεδομένα Σκοπός επεξεργασίας των Δεδομένων Νομική βάση επεξεργασίας 
των δεδομένων 

1. Δεδομένα 
Συμμετοχής: 
Όνομα, Επώνυμο, 
email, Αριθμός 
Τηλεφώνου, 
Επιδόσεις σε 
Αγώνες και 
Τουρνουά  

Η συμμετοχή σας στους αγώνες , η ομαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των αγώνων, η 
τήρηση, επεξεργασία και ενημέρωση της 
βαθμολόγησής σας σε αγώνες, η τήρηση 
λίστας  των Ratings και η προώθηση των 
σκοπών του Σωματείου.  

Η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεση 
σύμβασης  και για να ληφθούν 
μέτρα κατ’ αίτηση σας πριν 
από τη σύναψη σύμβασης. 

2. Λοιπά δεδομένα: 
Οπτικοακουστικό 
υλικό 
(φωτογραφίες, 
βίντεο και ήχος)  

Η προβολή και προώθηση των αγώνων, 
της εικόνας και των εκδηλώσεων του 
σωματείου μας και των εν γένει σκοπών 
αυτού. 

Η εξυπηρέτηση των εννόμων 
συμφερόντων του Σωματείου 
για την προβολή της εικόνας 
και των σκοπών αυτού. 

 

Για την συμμετοχή στους αγώνες και την διασφάλιση της διαφάνειας και ακεραιότητας της διεξαγωγής των 

βαθμολογούμενων αγώνων είναι αναγκαία η ανάρτηση των ονομάτων και της βαθμολογίας των 

συμμετεχόντων στις ιστοσελίδες των ΥΕ (τήρηση λίστας Ratings). Επίσης  και  άλλα  ομοειδή Σωματεία  

δύνανται να είναι αποδέκτες του ονοματεπωνύμου και της κατάταξης σας και να δημοσιοποιούν τα 

δεδομένα αυτά στα μέλη τους ή στην ιστοσελίδα τους. Τυχόν εναντίωση σας στην επεξεργασία των ως άνω 

Δεδομένων Συμμετοχής συνεπάγεται την αδυναμία συμμετοχής σας σε αγώνες, σε περίπτωση δε που έχετε 

ήδη συμμετάσχει σε αγώνες, θεωρείται πως αυτοδίκαια αποχωρείτε από την διοργάνωση αυτη και 

μηδενίζεστε στους εναπομείναντες αγώνες καθώς τα ανωτέρω δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία για τη 

βαθμολόγησή των συμμετεχόντων και την διαφάνεια στον έλεγχο των αποτελεσμάτων.  

  

5. Χρόνος/Κριτήρια διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό 

διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας. Ο προσδιορισμός του κατάλληλου 

χρονικού διαστήματος διατήρησης για κάθε κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό 

mailto:omilos.scrabble.a.p@gmail.com
mailto:pes@greekscrabble.gr


 

2 
 

επεξεργασίας, το ενδεχόμενο έγερσης δικαστικών αξιώσεων και οποιεσδήποτε άλλες εφαρμοστέες νομικές 

ή κανονιστικές διατάξεις.  

 

6. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους:  Τα δεδομένα σας γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας 

μόνο από  εξουσιοδοτημένα άτομα και μέλη των ΥΕ για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας δηλαδή 

την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή αγώνων. Επίσης, αποδέκτες των δεδομένων σας δύνανται να είναι τα 

λοιπά σωματεία που συμμετέχουν στους αγώνες.  

Πρόσβαση δύναται να έχει και το ενδιαφερόμενο κοινό που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες ή/και μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης των ΥΕ αλλά και των λοιπών συμμετεχόντων σωματείων, εφόσον το αγωνιστικό 

πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων δημοσιεύονται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες/μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσβαση δύνανται να έχουν και φορείς του δημοσίου, κάθε διοικητική, δικαστική, 

εποπτική, ρυθμιστική ή άλλη Αρχή στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, 

στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση από το νόμο  ή επιβάλλεται η διαβίβαση για την υποστήριξη των 

εννόμων συμφερόντων του Σωματείου ((λ.χ. δικαστική αντιδικία).  

Ομοίως, πρόσβαση δύνανται να αποκτήσουν και εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής 

ή νομικής/κανονιστικής υποστήριξης,  με τους οποίους συνεργάζονται οι ΥΕ, οι οποίοι υπόκεινται στους 

ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με τους ΥΕ 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.  

 

7. Προστασία & Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας: Οι ΥΕ λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων από μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή, σε συμμόρφωση με την 

ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε 

τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτα μέρη, διασφαλίζουμε ότι δεσμεύονται συμβατικά για την εφαρμογή 

των αρχών και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων 

σας.  

8. Δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ (άρθρα 12-22) έχετε τα 

ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:  

 Να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων. 

 Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά είναι ανακριβή,  

 Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει, με τις ως άνω 

συνέπειες αποκλεισμού από τον αγώνα,  

 Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας,  

 Να εναντιωθείτε σε κάποια μορφή επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς εκτός 

αν αφορά επεξεργασία υποχρεωτική εκ του νόμου.  

 Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(www.dpa.gr) στον σύνδεσμο https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi,    

 

9. Επικοινωνία: Για κάθε ζήτημα που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να απευθύνεστε στο 

omilos.scrabble.a.p@gmail.com ή pes@greekscrabble.gr ή ταχυδρομικά στα γραφεία των ΥΕ. Οι ΥΕ 

λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος, εντός εύλογης προθεσμίας, το 

αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του υποκειμένου. Η εν 

λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες το μέγιστο, εφόσον το αίτημα είναι 

πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.  
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