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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ως Υπευθύνου Επεξεργασίας ή/και Εκτελούντος την
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (εφεξής η Ε.Π.Ο.) που εδρεύει στην Αθήνα,
Πάρκο Γουδή, ΤΘ 14161, Τ.Κ. 11510, ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό των
U.E.F.A. και F.I.F.A., αλλά και ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τις εγχώριες υποχρεώσεις της,
κατά την έννοια των άρθρων 4 § 8,7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,
συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εντός του πλαισίου των
νομικά τεκμηριωμένων αρμοδιοτήτων της, και για τους ρητά ορισμένους σκοπούς της. Η
Ε.Π.Ο. λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας και κατανοεί τη σημασία της διατήρησης
του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων και άλλων πληροφοριών που
υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η Ε.Π.Ο. δεσμεύεται, κατά την εκπλήρωση των σκοπών της
και των δραστηριοτήτων της και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας
δεδομένων, να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα
των προσωπικών σας δεδομένων.
Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ),
που τέθηκε σε ισχύ από την 25/05/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, με το παρόν έγγραφο
παρέχεται χρήσιμη ενημέρωση για τον τρόπο συλλογής, χρήσης, διαμοιρασμού και
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων
της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του προαναφερθέντος Κανονισμού. Η Ε.Π.Ο.
είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).
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Προοίμιο:
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: είναι κάθε πληροφορία που αφορά
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο
ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό
αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν
στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,
«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη
χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η
διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση
πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή
διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
τριτοβάθμιο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το άρθρο 1 §5 του
καταστατικού της, η Ε.Π.Ο. είναι η μόνη και αποκλειστική αρχή για την οργάνωση
διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου και την
εκπροσώπηση του στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Η Ε.Π.Ο. διέπεται και λειτουργεί
αποκλειστικά με βάση το καταστατικό της και τους κανόνες και τις οδηγίες των U.E.F.A.
και F.I.F.A..
Σύμφωνα με το άρθρο 15 N. 4326/2015, όπως ισχύει, «Θέματα του ποδοσφαίρου και
της οργάνωσης και λειτουργίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ρυθμίζονται από την
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής
λειτουργίας της σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, τα οποία
πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το Σύνταγμα, την κείμενη νομοθεσία, με δεδομένο
ότι η Ε.Π.Ο. διαχειρίζεται τις υποθέσεις της, ανεξάρτητα και χωρίς επιρροή από τρίτους,
και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Ποδοσφαίρου, μέλος των οποίων αποτελεί η Ε.Π.Ο.»
Η Πολιτική απορρήτου αναφέρεται και ισχύει στην επεξεργασία των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα σας από την Ε.Π.Ο. με η χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Η προστασία αφορά όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν περιέλθει ή
θα περιέλθουν σε γνώση της Ε.Π.Ο., στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της και της
συνεργασίας της με φυσικά πρόσωπα και φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την επιγραμμική δραστηριότητα στην ιστοσελίδα της
Ε.Π.Ο. και την ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα καθώς και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά σας, ως
υποκειμένου των δεδομένων, θα πρέπει να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων του διαδικτυακού τόπου http://epo.gr/ .
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Η Ε.Π.Ο., προκειμένου να λειτουργεί σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
έχει προβεί σε σειρά ενεργειών που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη
των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να
προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των
φυσικών προσώπων, από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, παράνομη διαβίβαση ή την
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.
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Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
2.1 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) που εδρεύει στην Αθήνα, , είναι
Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει ή τα
οποία συλλέγουμε για εσάς, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.
2.2 Η Ε.Π.Ο. έχει αναθέσει τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.)
(άρθρο 37 Γ.Κ.Π.Δ.) στη δικηγόρο κα Σδρόλια Μαγδαληνή. Μπορείτε να απευθύνεστε
εγγράφως προς την Ε.Π.Ο. και την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.) στη
Διεύθυνση:
2.3 Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία,
Πάρκο Γουδή, ΤΘ 14161, T.K. 11510,
(πλησίον θεάτρου Badminton)
Τηλ. +30 210 930 6000
Fax: + 30 210 935 9666
E-mail: dpo@epo.gr
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Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) συλλέγει και επεξεργάζεται τις
ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
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 Ε.Π.Ο., 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.
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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 Ε.Π.Ο., των εθνικών ομάδων και των διαιτητών.
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Νομιμότητα επεξεργασίας:
4.1 Η Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων για σκοπούς ενάσκησης των
νόμιμων αρμοδιοτήτων & σκοπών της, σύμφωνα με το Καταστατικό της και ειδικότερα:
4.1.1 Για την αδειοδότηση των ΠΑΕ.
4.1.2 Για την τήρηση μητρώου και δελτίων ποδοσφαιριστών
4.1.3 Για τη διεξαγωγή μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών, την εγγραφή Διαμεσολαβητών στην
Ε.Π.Ο. και την εγγραφή Διαμεσολαβητών Αγώνων στην F.I.F.A.
4.1.4 Για την τήρηση φύλλων αγώνων, τη συμμετοχή παικτών σε αγώνες Εθνικών ομάδων,
τη διαχείριση διαμονής και μετακίνησης παικτών σε αγώνες Εθνικών ομάδων, την
καταγραφή ατόμων που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο και την τήρηση των υγειονομικών
μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας (κανονισμός covid)
4.1.5 Για την οργάνωση της διαιτησίας σε ένα σύστημα πλήρως ανεξάρτητο από κάθε άλλο
φορέα, κρατικό ή ιδιωτικό, και τη διασφάλιση ότι σε αυτό ανήκει η αποκλειστική
ευθύνη για όλα τα θέματα διαιτησίας. Για την τήρηση αρχείου δεδομένων για όλους
τους εκπαιδευτικούς κύκλους των διαιτητών στα διάφορα επίπεδα, την ταυτοποίηση
προσώπων και την ορθή διενέργεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας διαιτησίας
ποδοσφαίρου και τον ορισμό Διαιτητών/Βοηθών Διαιτητών/Παρατηρητών Διαιτησίας
σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις.
4.1.6 Για την Τήρηση αρχείου πιστοποιημένων σχολών ποδοσφαίρου, την χορήγηση
πιστοποίησης τέτοιων σχολών, τη Διοργάνωση αγώνων Grassrootes και την τήρηση
φωτογραφικού υλικού των αγώνων.
4.1.7 Για την οργάνωση και Λειτουργία σχολής προπονητών ποδοσφαίρου, την τήρηση
αρχείου εκπαιδευτών σχολών προπονητών και την έκδοση ταυτοτήτων προπονητών
ποδοσφαίρου και την ανανέωσή τους.
4.1.8 Για τη διασφάλιση ακεραιότητας των αγώνων.
4.1.9 Για την πώληση εισιτηρίων αγώνων εθνικών ομάδων και τη διάθεση προσκλήσεων και
μηδενικών εισιτηρίων αγώνων.
4.1.10 Εφόσον είστε μέλος Δ.Σ. Σωματείου, Διευθύνων σύμβουλός ή εκπρόσωπος ΠΑΕ τα
στοιχεία σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη για την δυνατότητα εκπροσώπησης
των σωματείων και των ΠΑΕ, στην Ε.Π.Ο., στις Επιτροπές της Ε.Π.Ο., στις κληρώσεις
κυπέλου και πρωταθλημάτων, στις Ενώσεις κ.λπ. β) για την δυνατότητα υπογραφής των
εγγράφων που σχετίζονται με την έκδοση δελτίων των ποδοσφαιριστών (αιτήσεις
μεταβολών), γ) για την έκδοση ταυτοτήτων, δελτίων πιστοποιήσεων, πιστοποιητικών,
κ.λπ., και δ) για την επιβολή – και ανάρτηση στο ειδικό για τον σκοπό αυτό διαδικτυακό
χώρο - πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται στους αξιωματούχους των ομάδων επ'
αφορμή της συμμετοχής τους στο άθλημα.
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4.1.11 Για την εύρεση χορηγών.
4.1.12 Για λόγους λειτουργίας και ασφάλειας της ιστοσελίδας της Ε.Π.Ο. και την διαχείριση

της επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας.
4.1.13 Για την άσκηση, θεμελίωση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και τη διεκπεραίωση των
νομικών υποχρεώσεων της Ε.Π.Ο..
4.2 Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:
4.2.1 Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που

4.2.2

4.2.3

4.2.4
4.2.5

4.2.6

4.2.7

αναμένετε και επιθυμείτε να λάβετε από την Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τους καταστατικούς
σκοπούς της.
Η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θέτει το
νομικό πλαίσιο. Σας βεβαιώνουμε ότι επί της νομικής αυτής βάσεως επεξεργαζόμαστε
τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον παρέχετε τη
συναίνεσή σας.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται στα πλαίσια συμμόρφωσης με
υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο. Όσον αφορά, ειδικότερα, το άθλημα του
ποδοσφαίρου, το άρθρο 15 του Ν. 4326/2015 ορίζει ότι «…Θέματα του ποδοσφαίρου
και της οργάνωσης και λειτουργίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ρυθμίζονται
από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), στο πλαίσιο της
αυτοδιοικητικής λειτουργίας της σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς
της, τα οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το Σύνταγμα, την κείμενη νομοθεσία,
με δεδομένο ότι η Ε.Π.Ο. διαχειρίζεται τις υποθέσεις της, ανεξάρτητα και χωρίς
επιρροή από τρίτους, και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας και
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (F.I.F.A. και U.E.F.A.), μέλος των οποίων
αποτελεί η Ε.Π.Ο.». Κατά συνέπεια, με το σύνολο των παραπάνω διατάξεων (που
προέρχονται είτε από κρατικά όργανα είτε από φορείς ιδιωτικού δικαίου όπως η
Ε.Π.Ο.) διαμορφώνεται μια «ιδιόμορφη αθλητική τάξη», η οποία υπάγεται στο
σύνολο της έννομης τάξης.
Η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων
που επιδιώκει η Ε.Π.Ο..
Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για
την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν
μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 6 §1 περ. β’
Γ.Κ.Π.Δ.).
Η Ε.Π.Ο. διενεργεί επεξεργασία, συλλογή και αποθήκευση «ευαίσθητων»
Προσωπικών Δεδομένων (κατά τον ορισμό του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ) μόνο σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις και εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο, το
καταστατικό της και τους κανόνες και τις οδηγίες των U.E.F.A. και F.I.F.A..
Ως προς την εγκατάσταση cookies για την προσωποποιημένη περιήγηση στον
διαδικτυακό τόπο μας, η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ.
1 (α) του ΓΚΠΔ.
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6.1
6.2

6.3
6.4

Αρχές επεξεργασίας:
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από την Ε.Π.Ο. για καθορισμένους,
ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά
τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς
αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής
έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς
σύμφωνα με το άρθρο 89 § 1.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Ε.Π.Ο., διέπεται από τις αρχές που
περιγράφονται με σαφήνεια στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ.
Τα αρμόδια Τμήματα και οι Διαρκείς και Ειδικές Επιτροπές της Ε.Π.Ο., σύμφωνα με το
άρθρο 42 του καταστατικού της, επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με διαφάνεια. Στο πλαίσιο της διαφάνειας,
επιδιώκεται η ενημέρωση σας να γίνεται με τρόπο συνοπτικό, κατανοητό, με σαφή και
απλή διατύπωση («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχονται στην Ε.Π.Ο., δεν υποβάλλονται
σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς που συλλέγονται.
Οι σκοποί αυτοί είναι καθορισμένοι, ρητοί και νόμιμοι, στο πλαίσιο λειτουργίας της
Ε.Π.Ο. και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, («περιορισμός του σκοπού»).
Η Ε.Π.Ο. υποβάλει σε επεξεργασία μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα σας που είναι
κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους
υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).
Στόχος των οργάνων της Ε.Π.Ο. είναι τα Προσωπικά Δεδομένα σας τα οποία
υποβάλλονται σε επεξεργασία να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, όταν είναι
αναγκαίο, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διόρθωση ή διαγραφή
ανακριβών πληροφοριών λαμβάνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους σκοπούς της
επεξεργασίας («ακρίβεια»).
Συλλογή Δεδομένων:
Τα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόν ειδικών δεδομένων για την
έκδοση των διαφόρων δελτίων και Φ.Α.:
συλλέγονται από το Υποκείμενο των Δεδομένων, απευθείας ή μέσω ενώσεων ή μέσω
σωματείων ή ομάδων,
γνωστοποιούνται στην Ε.Π.Ο. 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,
αποστέλλονται στην Ε.Π.Ο. από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, τους πληρεξούσιους
διαμεσολαβητές ή μέσω τρίτων που έχουν πληρεξουσιότητα.
με την κοινοποίηση αποφάσεων των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων είτε των
δικαιοδοτικών οργάνων της Ε.Π.Ο. ή των μελών της Ε.Π.Ο..
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6.5

6.6

6.7

Επιπλέον, η συλλογή πληροφοριών των υποκειμένων της Ε.Π.Ο. μπορεί να
περιλαμβάνει:
Την απευθείας συλλογή πληροφοριών από εσάς, όταν υποβάλλετε αιτήματα, δηλώνετε
συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή συμβάλλεστε με την Ε.Π.Ο., με την υποβολή εγγράφου,
τηλεφωνικά, με e-mail ή fax, τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επισκέψεις σας στις
δικτυακές μας τοποθεσίες και την επιγραμμική (online) επικοινωνία μας, την προβολή
του online περιεχομένου μας, την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας Δελτίο
(Newsletter), ή τη χρήση άλλων υπηρεσιών μας.
Τη διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τις ΠΑΕ/μέλη της Ε.Π.Ο. για την
εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών και την οργάνωση της λειτουργίας της Ε.Π.Ο.
σύμφωνα με το Καταστατικό της.
Πληροφορίες από τρίτους: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να
συνδυαστούν με πληροφορίες που εσείς καταχωρείτε δημόσια, όπως τα στοιχεία
επικοινωνίας σας που εσείς μοιράζεστε δημοσίως μέσω των δικών σας ιστοσελίδων,
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ενημερωτικών σας email, των εντύπων που
χρησιμοποιείτε στις συναλλαγές σας, τις επαγγελματικές σας κάρτες κ.ο.κ. Τέλος,
μπορεί να λάβουμε δεδομένα σας από άλλες ελεύθερες βάσεις δεδομένων, όπως οι
επαγγελματικοί και οι τηλεφωνικοί κατάλογοι, για να σας καλέσουμε για επικοινωνία.

7

Cookies, beacons και Παρεμφερείς Τεχνολογίες:
7.1 Καθώς πλοηγείστε σε έναν Ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να
συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, να συγκεντρώνονται χωρίς εσείς να τις παρέχετε
ενεργά), με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως διευθύνσεις
πρωτοκόλλου Διαδικτύου, cookies, Internet tags, καθώς και συλλογή δεδομένων
πλοήγησης. Εμείς, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο,
διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε
αυτού του είδους τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μας.
7.2 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική σχετικά με τα
cookies και ελέγξτε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies για λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται
στον Ιστότοπό μας www.epo.gr . Σε αυτήν την Πολιτική, θα βρείτε επίσης πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies και των τεχνολογιών
παρακολούθησης εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση τους. Εάν δεν απενεργοποιήσετε
οποιαδήποτε cookies ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, θα συμπεράνουμε τη
συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Όσον αφορά τα cookies ειδικότερα, μπορείτε να
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και με απλή διαγραφή τους από τη
μηχανή αναζήτησης και τον υπολογιστή σας ή με απλή αλλαγή των ηλεκτρονικών
ρυθμίσεών σας για τα cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να αρνηθείτε την τοποθέτηση
cookies, έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πλήρως
τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή να κατεβάσετε συγκεκριμένο υλικό ή/και να
απευθυνθείτε σε άλλα links κλπ.
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Όροι Πρόσβασης Τρίτων προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας:
Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταβιβάζονται πωλούνται εκμισθώνονται
ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους
χωρίς τη δική σας ενημέρωση και σχετική έγκριση. Οι αποδέκτες ή τρίτοι οι οποίοι
έχουν πρόσβαση ή στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά
δεδομένα είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθοι:
Διευθύνσεις, Γραμματείες Επιτροπές και Εργαζόμενοι της Ε.Π.Ο. : Προκειμένου να σας
παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά
δεδομένα σας ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας, στο
ανάλογο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. Στην περίπτωση αυτή φροντίζουμε να
αποκτούμε από το προσωπικό μας συμβατικές δεσμεύσεις (όπως συμβατικές ρήτρες)
για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την τήρηση της
εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας πληροφοριών.
Διεθνείς Ομοσπονδίες, αλλοδαπές Ενώσεις κ.λπ.. Τα αρμόδια Τμήματα της Ε.Π.Ο.
ανάλογα την περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να
διαβιβάζουν τα δεδομένα σας και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (αλλοδαπές
Ομοσπονδίες, Ενώσεις κλπ.) που βρίσκονται είτε εντός , είτε εκτός Ε.Ε., όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση των αιτήσεων των Υποκειμένων. Ενημερώνουμε
ότι ενδέχεται ορισμένες χώρες να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας.
Πάροχοι υπηρεσιών ή/και τυχόν τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία για
λογαριασμό μας. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και υπεργολάβους, αντιπροσώπους ή παρόχους
υπηρεσιών που εργάζονται για εμάς ή παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, όπως Λογιστές,
υπεργολάβους πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας,
δικηγόρους, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, κτλ. Σε κάθε περίπτωση εφόσον κατά
την εκτέλεση της σύμβασης παρέχεται πρόσβαση ή διενεργείται επεξεργασία σε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων φυσικών προσώπων της Ε.Π.Ο., τότε
με ευθύνη των αρμοδίων τμημάτων καταρτίζεται σύμβαση εμπιστευτικότητας εχεμύθειας, οι όροι της οποίας είναι δεσμευτικοί και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο
της κύριας σύμβασης.
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σας σε κρατικά όργανα και φορείς,
δικαστήρια, φορείς επίλυσης εμπορικών ή άλλων διαφορών, εποπτικές και ρυθμιστικές
Αρχές, για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις όπου
κρίνουμε ότι αυτό θα επιτρεπόταν ή θα επιβαλλόταν από τον νόμο ή από ρυθμιστική ή
νομική διαδικασία ή προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα
ή την ιδιοκτησία μας ή άλλων.
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9.1

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη Διεθνή Μεταφορά:
Η Ε.Π.Ο., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, ως υπερκείμενη αρχή του
ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ενδέχεται να προβεί σε διαβίβαση προσωπικών σας
δεδομένων σε αρμόδιες υπερεθνικές ή εθνικές ομοσπονδίες σύμφωνα με το νόμο, τους
κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και τους κανονισμούς και τις οδηγίες των οργάνων των F.I.F.A.
και U.E.F.A. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που οι
αποδέκτες βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
πραγματοποιείται εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζεται
επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή
περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον εν λόγω
διεθνή οργανισμό. Για μια τέτοια διαβίβαση δεν απαιτείται ειδική άδεια ή έγκριση και
αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται ελεύθερα προς
τις χώρες αυτές. Ελλείψει απόφασης επάρκειας δυνάμει του άρθρου 45§3, η Ε.Π.Ο.
μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή
οργανισμό μόνο εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει
παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις μέσω της κατάρτισης τυποποιημένων
ρητρών (standard DP clauses) που εκδίδονται από την Επιτροπή.

10 Διατήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών:
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται με βάση τα παρακάτω
ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
10.1 Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού
πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα
επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
10.2 Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα
αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της
σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση
τη σύμβαση. Επιπλέον θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για όσο χρόνο
ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν αξιώσεων.
10.3 Εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών σας Δεδομένων βασίζεται στην προηγούμενη
συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της
συγκατάθεσης που ρητά μας έχετε δώσει. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς
οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την
ανάκλησή της. Για τη διαδικασία ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανατρέξτε στις
παραγράφους 11 & 12 της παρούσας.
10.4 Η Ε.Π.Ο. 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 κ.λπ.) στο
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
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χώρο του ποδοσφαίρου. Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις υποχρεώνουν την
Ε.Π.Ο. 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 Ε.Π.Ο., 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.
11 Ασφάλεια Πληροφοριών:
11.1 Η Ε.Π.Ο. έχει λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύει τα
προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγει σε σχέση με τους σκοπούς και τις υπηρεσίες
της και ιδίως τυχόν προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) που
τυγχάνουν συλλογής. Οι συνεργάτες Πληροφορικής μας ακολουθούν διεθνή πρότυπα
και πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας
και την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Ωστόσο, παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα
μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, η ασφάλεια δεν μπορεί να
είναι απολύτως εγγυημένη έναντι όλων των απειλών.
12 Τα Δικαιώματά σας:
Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχετε όλα τα
ακόλουθα δικαιώματα:
12.1 Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση

των προσωπικών σας δεδομένων
12.2 Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από την Ε.Π.Ο. επιβεβαίωση
για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα
προσβάσιμη μορφή.
12.3 Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε και η Ε.Π.Ο. θα διασφαλίσει ότι χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβεί στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών
Προσωπικών Δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης,
προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη
συμπλήρωσης ή διόρθωσης.
12.4 Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη Ε.Π.Ο. τη διαγραφή των
Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
εμείς υποχρεούμαστε να προβούμε στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο
νόμος και εφόσον είτε έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους, είτε
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

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.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη Ε.Π.Ο.
να περιορίσει τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό
τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα εναντίωσης: Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους
που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η Ε.Π.Ο. δεν θα υποβάλλει πλέον τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς
και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων,
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη
νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σ’
εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα
μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε
άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο
νόμος.
Εφόσον η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν
βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους
συγκεκριμένους σκοπούς, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας
οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων & κατάρτιση προφίλ: Η Ε.Π.Ο. δεν
υποβάλλει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα
που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
Η Ε.Π.Ο. θα ικανοποιήσει το όποιο αίτημά σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
ορίζει ο νόμος. Η δυνατότητα άσκησης ενός δικαιώματος που σας απονέμει ο νόμος,
δεν συνεπάγεται πάντα τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί πλήρως, ιδίως όταν υπάρχουν
άλλες νομικές διατάξεις που το περιορίζουν. Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να
ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.

13 Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας:
13.1 Η Ε.Π.Ο. σέβεται τα δικαιώματα που έχετε στα προσωπικά σας δεδομένα και σας
διευκολύνει στην άσκησή τους. Κάθε αίτημα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα
και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την
Ε.Π.Ο. και την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.)
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
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Δικηγόρος / Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.):
Κα. Σδρόλια Μαγδαληνή,
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία,
Πάρκο Γουδή, ΤΘ 14161, Τ.Κ. 11510,
(πλησίον θεάτρου Badminton)

Τηλ. +30 210 9891843
Fax: + 30 210 935 9666
E-mail: dpo@epo.gr
13.2 Αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα του αιτήματος σας, θα απαντήσουμε σε αυτό εντός

τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση
της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός
σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι
απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.
13.3 Εφόσον δεν παρέχεται γνωστοποίηση (άρθρο 31 §1 Ν. 4624/2019) λόγω ύπαρξης
προσωρινού εμποδίου, η Ε.Π.Ο., λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών της
επεξεργασίας, θα παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας μετά
την απομάκρυνση του εμποδίου, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εβδομάδων.
14 Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή:
14.1 Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να
προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα
που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της
Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της (www.dpa.gr / Τα δικαιώματά μου / Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν
αναλυτικές πληροφορίες.
15 Επεξεργασία για Άλλους Σκοπούς:
15.1 Η Ε.Π.Ο. ενδέχεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
συλλέχθηκαν σύμφωνα και με το άρθρο 24 Ν. 4624/2019. Στην περίπτωση αυτή θα
παράσχουμε σ’ εσάς πριν από την ενδεχόμενη περαιτέρω επεξεργασία, κάθε αναγκαία
πληροφορία, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, για τον σκοπό αυτόν και άλλες
τυχόν αναγκαίες πληροφορίες.
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16 Ενημέρωση:
16.1 Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα ανακοινώνουμε κάθε
αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως είστε ενήμεροι για
τυχόν αλλαγές.
16.2 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω όροι υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή, θα παρέχεται
ενημέρωση με ανακοινώσεις μέσω του ιστότοπου της ομοσπονδίας στη διεύθυνση
http://epo.gr/
17 Διαθεσιμότητα:
Η παρούσα πολιτική:
• Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. http://epo.gr/
• Αναρτάται σε εμφανές σημείο στις εγκαταστάσεις της
• Διατίθεται σε έντυπη μορφή από τις εγκαταστάσεις της εφόσον ζητηθεί.
18 Τελικές διατάξεις:
18.1 Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και
συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το Ν. 4624/2019, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων
καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και λογίζεται ως μη
γεγραμμένη, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
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