ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Να συμπληρωθεί με κεφαλαία
(να γίνει χρήση λατινικών χαρακτήρων όπου χρειάζεται)

Όνομα / Επωνυμία Σωματείου – Ομίλου:

…………………………..…………………………………………

Εγγραφείσα Αρχή:

…………………………..…………………………………………

Αρ. Εγγραφής:

…………………………..…………………………………………

Διεύθυνση:

…………………………..…………………………………………

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
(αν διαφέρει)

…………………………..…………………………………………

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

…………………………..…………………………………………

Φαξ:

…………………………..…………………………………………

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

…………………………..…………………………………………

Ιστοσελίδα (αν υπάρχει):

…………………………..…………………………………………

Λογότυπο
(αν υπάρχει)

Κατηγορίες Σκαφών
Κατηγορία Α:

………………………………………………..

Αρ. Σκαφών:

…………………….

Κατηγορία Β:

………………………………………………..

Αρ. Σκαφών:

…………………….

Κατηγορία Γ:

………………………………………………..

Αρ. Σκαφών:

…………………….

(Να χρησιμοποιηθεί επιπλέον σελίδα εάν καταστεί αναγκαίο)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:
Εμείς οι κάτωθι υπογεγραμμένοι δηλώνουμε ότι έχουμε λάβει γνώση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται στο πίσω
μέρος της παρούσας αιτήσεως, ως επίσης του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΚΙΟ) και
συμφωνούμε με το περιεχόμενο αυτών. Δηλώνουμε περαιτέρω ότι, η ένταξη του αιτούντος Σωματείου – Ομίλου στο μητρώο Αθλητικών Μελών της
ΚΙΟ πληροί όλες τις πρόνοιες και τα άρθρα του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών της ΚΙΟ και ότι οι αθλητές αυτού δύνανται να
συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες της ΚΙΟ από την ημερομηνία εγγραφής του Σωματείου – Ομίλου και των αθλητών του στο αντίστοιχο μητρώο
Μελών και Αθλητών (εφόσον τα σχετικά αιτήματα γίνουν αποδεκτά).

(Σφραγίδα του Σωματείου – Ομίλου και
Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Προσώπου)
Ονοματεπώνυμο:

……………………..…………………………..…….

………………………………………………………………………..

Ιδιότητα:

(Ημερομηνία)

…………………

……………………………………..

(Σημ.: Η αίτηση να συνοδεύεται από αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στο πίσω μέρος της παρούσας)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΟ:
Η παρούσα Αίτηση παραλήφθηκε από τον Γραμματέα της ΚΙΟ την:

……/…../…..... (Ημ. Παραλαβής)

Εγκρίνεται / Απορρίπτεται η ένταξη του/της πιο Σωματείου - Ομίλου ως Αθλητικό
Μέλος της ΚΙΟ από την Γενική Συνέλευση της ΚΙΟ την (απαλείψετε ότι δεν
εφαρμόζεται στην περίπτωση):

……/…../…..... (Ημ. Εγγραφής / Απόρριψης)

Αύξων Αριθμός Μητρώου Αθλητικού Μέλους:

……………………………………………
(Σφραγίδα της Ομοσπονδίας και
Υπογραφή του Γραμματέα της ΚΙΟ)

…………………

……………………………………………
(Ημερομηνία)

(ίδε Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πίσω μέρος)

Αναγκαία Έγγραφα που συνοδεύουν την Αίτηση:
Α/Α

Έγγραφο

1.

Πιστοποιητικό Εγγραφής Σωματείου – Ομίλου από οικεία Επαρχιακή Διοίκηση

2.

Πιστοποιημένο καταστατικό του Σωματείου – Ομίλου από οικεία Επαρχιακή Διοίκηση

3.

Εγγραφή Σωματείου - Ομίλου στον ΚΟΑ

4.

Επικαιροποιημένος κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου – Ομίλου

5.

Επικαιροποιημένος κατάλογος των μελών του Σωματείου - Ομίλου

6.

Κατάλογος Αθλητών

7.

Υπεύθυνη δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου – Ομίλου δια συμμόρφωση με τους κανονισμούς

Αρ. Παραρτήματος

και το καταστατικό της ΚΙΟ
8.

Υπεύθυνη δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου – Ομίλου για την επιστροφή υλικού και εξοπλισμού
που δόθηκαν από την ΚΙΟ, τον ΚΟΑ, την ΚΟΕ, σε περίπτωση διαγραφής ή επίσημης διάλυσης του Σωματείου –
Ομίλου

9.

Απόδειξη καταβολής της ετήσιας συνδρομής Αθλητικών Μελών στην ΚΙΟ

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (‘η Δήλωση’)
Η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (‘ΚΙΟ’ ή ‘Ομοσπονδία’) είναι εγγεγραμμένη και αναγνωρισμένη ομοσπονδία από τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού (‘ΚΟΑ’) της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης. Ο τόπος της κεντρικής
διοίκησης και η κύρια εγκατάσταση της ΚΙΟ είναι στην Λεμεσό, στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Αγώνων, Οδός Αμαθούντος 21, 4532, Άγιος Τύχωνας.
Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΚΙΟ χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας
δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ομοσπονδίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο
cyacyp@cytanet.com.cy ή ταχυδρομικώς στην πιο πάνω διεύθυνση.
Τα προσωπικά δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα χρησιμοποιηθούν στην βάση
της συγκατάθεσης σας αναφορικά με την εγγραφή αθλητών και/ή μελών και/ή δια την παροχή πληροφοριών και/ή για την αποστολή σχετικών
ενημερώσεων, για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, για συμμόρφωση με νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις ως επίσης για προστασία των
έννομων συμφερόντων της ΚΙΟ.
Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο από τα τμήματα της Ομοσπονδίας και/ή τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να τα
επεξεργαστούν, νοουμένου ότι είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των νομικών και των ενδεχόμενων συμβατικών υποχρεώσεών της Ομοσπονδίας και/ή
όπου έχει παραχωρηθεί σχετική συγκατάθεση για να τύχουν επεξεργασίας και/ή όπου είναι αναγκαίο για σκοπούς των έννομων συμφερόντων της
Ομοσπονδίας. Τα προσωπικά δεδομένα δύνανται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες και σε τέτοια περίπτωση η ΚΙΟ έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να
διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων από ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, δικαίωμα στην λήθη ως επίσης δικαίωμα στην
φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που η επεξεργασία λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με την ρητή σας συγκατάθεση, έχετε το
δικαίωμα να ανακαλέσετε τέτοια συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Πάρα ταύτα, τέτοια ανάκληση δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα της επεξεργασία
δεδομένων πριν την ανάκληση.
Έχετε ακόμη το δικαίωμα υποβολής παραπόνου στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η εποπτική αρχής
της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (http://www.dataprotection.gov.cy).
Η ΚΙΟ θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των αθλητών και/ή των εξουσιοδοτημένων προσώπων και/ή των αξιωματούχων των ομίλων και/ή των λοιπών
προσώπων (είτε ατόμου ή νομικής οντότητας) με τα οποία υφίσταται συνεργασία, για όσο διάστημα διατηρείται η εν λόγω συνεργασία και/ή η σχέση. Μετά
την λήξη της οιασδήποτε σχέσης με την ΚΙΟ, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν για περίοδο έως 7 (επτά) έτη, αναλόγως της νομικής
και/ή της κανονιστικής και/ή άλλης υποχρέωσης που προκύπτει από την νομοθεσία που διέπει την λειτουργία και τις εργασίες της Ομοσπονδίας (π.χ. την
τήρηση λογιστικών και/ή ελεγκτικών βιβλίων).
Αντίγραφο της πλήρους Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.cysaf.org.cy/privacy-notice

