ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ / ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου
2016, «Γ.Κ.Π.Δ.» και την εθνική νομοθεσία Ν. 4624/2019.)
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1) Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται:
Τα αναγκαία για την ταυτοποίηση του Υποκειμένου (ήτοι μεταξύ άλλων επώνυμο,
όνομα, αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.).
Δεδομένα πληρωμής: αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/πιστωτικών,
λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ., είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση των παραβόλων
ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεων προς την Ε.Π.Ο., είτε για την πίστωση ποσών
οφειλόμενων ή αποδοτέων σε εσάς.
Δεδομένα απαραίτητα για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων για τη συμμετοχή
σε αγώνες και προπονήσεις, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων υγείας
που συνεπάγονται την ικανότητα να αθλείται ο ποδοσφαιριστής/ η ποδοσφαιρίστρια
με ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να τίθενται υπό επεξεργασία ευαίσθητα
δεδομένα όπως δεδομένα υγείας ή δεδομένα περίθαλψης ή φαρμακευτικής αγωγής
(νομική βάση αυτής της επεξεργασίας αποτελεί το άρθρο 9§2 η Γ.Κ.Π.Δ.).
Δεδομένα που αναγκαία για την κατάρτιση των φύλλων αγώνα από τον εκάστοτε
αρμόδιο Αξιωματούχο Διαιτησίας.
Δεδομένα που είναι απαραίτητα, κατά περίπτωση, για την έκδοση και χορήγηση
βεβαιώσεων (π.χ. συμμετοχών, απουσιών κ.λπ.).
Δεδομένα που σχετίζονται με την επεξεργασία και δημοσίευση των αποφάσεων από
τα δικαιοδοτικά όργανα.

2) Πηγές συλλογής των δεδομένων:
Τα προσωπικά δεδομένα προσκομίζονται:
•
•
•
•

είτε από το Υποκείμενο των Δεδομένων απευθείας, ή μέσω Ενώσεων ή μέσω
σωματείων ή ομάδων,
είτε γνωστοποιούνται στην Ε.Π.Ο. από άλλη Διεθνή Ομοσπονδία στην οποία
τηρούνται δεδομένα του Υποκειμένου,
είτε αποστέλλονται στην Ε.Π.Ο. από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, τους
πληρεξούσιους διαμεσολαβητές ή μέσω τρίτων που έχουν πληρεξουσιότητα,
είτε με την κοινοποίηση αποφάσεων των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, των
δικαιοδοτικών οργάνων και Επιτροπών της Ε.Π.Ο., ή των οργάνων των μελών της
Ε.Π.Ο.
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3) Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται:
Η Ε.Π.Ο. και οι Ε.Π.Σ. ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό των U.E.F.A.
και F.I.F.A., αλλά και ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για τις εγχώριες υποχρεώσεις τους,
βάσει της καταστατικώς, αλλά και κανονιστικώς προβλεπόμενης υποχρέωσής τους,
συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα και προχωρούν
στην επεξεργασία αυτών, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων. Όλες οι
πληροφορίες που αποκτούν θα χρησιμοποιούνται μόνο προς εκπλήρωση των
σκοπών αυτών και δεν θα χρησιμοποιούνται με ανήθικο τρόπο ή κατά παραβίαση
των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ..
Η επεξεργασία αυτή είναι νόμιμη και είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με
έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας (ήτοι άρθρο 6§1 γ Γ.Κ.Π.Δ.). Σε
ορισμένες περιπτώσεις θεμελιώνεται και έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο
Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως βάση επεξεργασίας (άρθρο 6§1 στ Γ.Κ.Π.Δ..) Ταυτόχρονα
όμως αυτή αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας είτε απευθείας, είτε
μέσω τρίτου (κατόπιν δικής σας σχετικής εξουσιοδότησης), καθώς και στην παροχή
των υπηρεσιών προς εσάς, αλλά και στην έκδοση των απαραίτητων εγγράφων,
δελτίων, πιστοποιητικών κ.λπ..
Η επεξεργασία είναι επιβεβλημένη για τη νομότυπη συμμετοχή σε προπονήσεις και
αγώνες.
Επιπλέον απαιτείται για την ακριβέστερη δυνατή διασταύρωση/εξακρίβωση των
στοιχείων που δηλώνονται από τους ποδοσφαιριστές και τα σωματεία.
Επιπροσθέτως, τα απαραίτητα δεδομένα καταγράφονται στο Φύλλο Αγώνα, ώστε να
καταχωρούνται οι πληροφορίες σχετικά με τα αγωνιστικά πεπραγμένα και σε
περίπτωση που ανακύψει ζήτημα, χρησιμεύουν στην κλήση των μερών από τις
αρμόδιες Επιτροπές, καθώς και στην τυχόν επιβολή ποινών.
Σημειώνεται πως βάσει της Υ.Α. 11596/09.05.2013 «Εγγραφή αθλητών με
αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του
Ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ.1 και 2
του Ν. 4115/2013» (ΦΕΚ 1218/Β/20.05.2013), για την έκδοση της απόφασης σχετικά
με την ύπαρξη ή μη δικαιώματος εγγραφής στον ειδικό πίνακα μοριοδότησης για της
Πανελλαδικές Εξετάσεις απαιτείται βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας,
όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει επικυρωμένα αντίγραφα φύλλα αγώνος.
Επομένως η επεξεργασία των αναγραφόμενων δεδομένων σε αυτά καθίσταται
απαραίτητη για την πλήρωση αυτής της απαίτησης.
H επεξεργασία χρησιμεύει επίσης και στην ανάρτηση των απαραιτήτων δεδομένων
σε ηλεκτρονικά συστήματα όπως το ΣΣΜ/ F.I.F.A. TMS.
Ειδικώς για τους ποδοσφαιριστές/τις ποδοσφαιρίστριες που καλούνται να
στελεχώσουν και να αγωνιστούν στις Εθνικές Ομάδες τα δεδομένα χρησιμοποιούνται
για την αποστολή λίστας πρόσκλησης που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της
Ομοσπονδίας, για όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των
διεθνών υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων (κρατήσεις εισιτηρίων, κρατήσεις
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διαμονής κ.ά.), καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγνωστικών τεστ σύμφωνα με τα
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Επιπλέον διενεργείται επεξεργασία από τα ιατρικά επιτελεία των Εθνικών Ομάδων
και κατ' επέκταση από στελέχη τμήματος(π.χ. για ανάκληση ποδοσφαιριστών σε
περίπτωση τραυματισμών). Επισημαίνεται μάλιστα ότι οι υπεύθυνοι ιατροί δύναται
να διαβιβάσουν τα ιατρικά σας δεδομένα καθώς και πληροφορίες στο ιατρικό
επιτελείο του συλλόγου σας. Στόχος αυτής της διαβίβασης είναι η πληροφόρηση του
γιατρού του συλλόγου σας, ώστε να συνεχιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η
παρακολούθησή σας καθώς και να εφαρμοστεί τυχόν θεραπεία μετά την επιστροφή
σας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του συλλόγου.
Τα δεδομένα (μεταξύ αυτών δεδομένα ταυτοποίησης του χρήστη όπως IP address)
χρησιμοποιούνται ώστε να σας επιτρέπεται να κάνετε χρήση συγκεκριμένων
εφαρμογών και υπηρεσιών της Ε.Π.Ο. ή τρίτων που αφορούν το ποδόσφαιρο.
Η επεξεργασία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη για την πρόληψη και
καταπολέμηση αδικημάτων.
Επιπροσθέτως τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται χρησιμοποιούνται για την
επικοινωνία μαζί σας για τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν.
Τέλος, η επεξεργασία καθίσταται αναγκαία για την έκδοση και τυχόν δημοσίευση των
αποφάσεων από τα δικαιοδοτικά όργανα.

4) Αποδέκτες των δεδομένων:
Τα αρμόδια Τμήματα της Ε.Π.Ο. ανάλογα την περίπτωση και οι Ε.Π.Σ., στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων τους, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του
προσωπικού τους και δύνανται να τα διαβιβάζουν 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 (π.χ. διεθνείς
μεταγραφές κλπ.). Ενημερώνουμε ότι ενδέχεται ορισμένες χώρες να μην παρέχουν το ίδιο
επίπεδο προστασίας. Επιπροσθέτως αποδέκτες των δεδομένων δύνανται να είναι οι
αξιωματούχοι ποδοσφαιρικών αγώνων (διαιτητές, παρατηρητές κ.λπ.), τα πειθαρχικά
όργανα της Ε.Π.Ο., των ενώσεων, των υπερεθνικών ομοσπονδιών. Επιπλέον σε περίπτωση
πληρωμών αποδέκτες αποτελούν οι οικονομικές υπηρεσίες της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων. Σε
ειδικές περιπτώσεις, είτε προάσπισης των δικαιωμάτων της Ε.Π.Ο., είτε όταν προβλέπεται
από διατάξεις νόμου ή δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις της Αρχής, αποδέκτες μπορεί να
είναι οι Δικαστικές Αρχές, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλες
Ανεξάρτητες Αρχές. Τέλος εάν απαιτείται, η Ομοσπονδία δύναται να διαβιβάσει τα ως άνω
δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες που διαθέτουν αυξημένο επίπεδο προστασίας
των προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.
5) Προστασία των δεδομένων σας:
Η Ομοσπονδία και οι Ε.Π.Σ. εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών, ούτως ώστε να παρέχουν την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας.
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Συμπληρωματικά με αυτό, έχουν υιοθετηθεί προηγμένα τεχνολογικά μέτρα προστασίας,
καθώς επίσης και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα.
6) Χρόνος διατήρησης των δεδομένων:
Η Ε.Π.Ο. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για το απαραίτητο χρονικό
διάστημα, ώστε να εκπληρωθούν οι προαναφερθέντες σκοποί, το οποίο είναι το μικρότερο
δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα θα διατηρούνται για μία περίοδο πέντε (5) ετών
από τη απώλεια της ιδιότητας του ποδοσφαιριστή. Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις
υποχρεώνουν την Ε.Π.Ο. σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο
των προαναφερθέντων, 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 των Υποκειμένων, στα οποία
έχουν καταχωρηθεί προσωπικά δεδομένα μπορεί, μετά την πάροδο πενταετίας, να
τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα
προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται.
7) Tα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε:
Έχετε τα προβλεπόμενα δικαιώματα στα άρθρα 12-22 του Κανονισμού. 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 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@epo.gr./ (Κα. Σδρόλια Μαγδαληνή Δικηγόρος / Υπεύθυνη
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.)
Η Ε.Π.Ο. 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 για την Ε.Π.Ο..

(- Κατόπιν τούτων, αφού έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τα ανωτέρω καλείστε να
υπογράψετε την επικαιροποιημένη δήλωση ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων.
* Σε περίπτωση ανηλίκου ποδοσφαιριστή / ποδοσφαιρίστριας η προαναφερθείσα δήλωση
υπογράφεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. )
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