
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΤΗΛ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

COMPANY SOCCER CHAMPIONS LEAGUE 6X6 - ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΝΔΡΩΝ)

ΤΗΛ 1 E-MAIL

ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ E-MAIL

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΡΟΣ
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ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ / 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Με την υπογραφή και αποστολή της συγκεκριμένης φόρμας συμμετοχής, δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους και 

τους κανονισμούς συμμετοχής όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας 

www.hocsh.org για την συγκεκριμένη Διοργάνωση.    

Συναινώ με το παρόν στη συλλογή και επεξεργασία από τον οργανισμό των παραπάνω προσωπικών δεδομένων για την εγγραφή 

μου στο Soccer Champions League 2019, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν οι αρμόδιοι του οργανισμού και  υπάλληλοι του και οι αρμόδιες Αρχές. 

Έχω ενημερωθεί ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου είναι ο οργανισμός «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ» και έχω δικαίωμα να ενημερωθώ σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων να 

υποβάλλω αιτήματα για πρόσβαση σε αυτά, διόρθωση ή διαγραφή τους, με αποστολή e-mail στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση 

του οργανισμού, καθώς και να προβώ σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης 

αυτών.

*Μέγιστος αριθμός συμμετοχών στην ομάδα soccer 6x6 είναι 30 άτομα

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΡΟΣ
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