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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 
Μισαραλιώτου 2 – 117 42 Αθήνα 

Tηλ. 210-3607507, 210-3639781, 210-3614197 * Fax 210-3389004 
e-mail: info@fencing.org.gr – escrime@fencing.org.gr 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ) 

Κατ’ εφαρμογή της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την 

αρχειοθέτηση, φύλαξη και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε κατ’ 

εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων 2016/679, η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (ΕΟΞ), καθώς και 

δια της ΕΟΞ, αλλά και ξεχωριστά: η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ξιφασκίας 

(FIE), η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ξιφασκίας, η Μεσογειακή 

Συνομοσπονδία Ξιφασκίας, οι διοργανωτές επίσημων αγώνων ξιφασκίας που 

θεσμοθετούνται και διοργανώνονται υπό την αιγίδα και την επίβλεψη της 

Ελληνικής ή/και των διεθνών ομοσπονδιών ξιφασκίας (που αναφέρονται 

ανωτέρω), το ΕΣΚΑΝ και όλοι οι εγκεκριμένοι φορείς καταπολέμησης της 

φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) μπορούν, κατά την κρίση τους και σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα από το Νόμο, ιδίως δε τον ανωτέρω αναφερόμενο 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679, από κοινού ή ξεχωριστά, να συλλέξουν, 

αποθηκεύσουν, επεξεργαστούν ή/και διαγράψουν τα προσωπικά δεδομένα 

των αθλητών που αυτοί κατά περίπτωση έχουν παραχωρήσει. 

1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Από τα στοιχεία που οι αθλητές ξιφασκίας γνωστοποιούν κατά τη 

συμπλήρωση δηλώσεων και αιτήσεων, η Ελληνική Ομοσπονδία τηρεί σε 

αρχείο τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα και μόνον:  

πλήρες όνομα, πατρώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, εθνικότητα, 

φωτογραφία, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα ανωτέρω και μόνον προσωπικά δεδομένα των αθλητών τηρούνται σε 

αρχείο από την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας. Υπεύθυνη τήρησης του 
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αρχείου και υπεύθυνη επεξεργασίας των ανωτέρω και μόνον προσωπικών 

δεδομένων είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (στοιχεία επικοινωνίας: 

info@fencing.org.gr Μισαραλιώτου 2, Αθήνα), με υπεύθυνο τήρησης του 

αρχείου την υπάλληλο της Ομοσπονδίας Ζηνοβία ΚΟΓΙΟΥ του Βασιλείου.  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας ενδέχεται, κατά περίπτωση, να 

διαβιβάζει ή προωθεί τα ανωτέρω προσωπικά στοιχεία των αθλητών στις 

ανωτέρω ομοσπονδίες και φορείς: Παγκόσμια Ομοσπονδία Ξιφασκίας (FIE), 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ξιφασκίας, Μεσογειακή Συνομοσπονδία 

Ξιφασκίας, στους διοργανωτές επίσημων αγώνων ξιφασκίας που 

θεσμοθετούνται και διοργανώνονται υπό την αιγίδα και την επίβλεψη της 

Ελληνικής ή/και των διεθνών ομοσπονδιών ξιφασκίας (που αναφέρονται 

ανωτέρω), ΕΣΚΑΝ και στους εκάστοτε εγκεκριμένους φορείς καταπολέμησης 

της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ).  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας τηρεί τα ανωτέρω και μόνον προσωπικά 

δεδομένα των αθλητών καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης με αυτούς, ήτοι καθ’ 

όλη τη διάρκεια της διατήρησης της αθλητικής τους ιδιότητας και πάντοτε 

σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις που προβλέπονται από το Νόμο, 

ιδίως δε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679. 

Η τήρηση, επεξεργασία και κατά περίπτωση διαβίβαση των ανωτέρω και 

μόνον προσωπικών δεδομένων των αθλητών γίνεται για τους ακόλουθους και 

μόνον σκοπούς, ήτοι: 

α) διαχείριση προσωπικών στοιχείων των αθλητών στα μητρώα και βιβλία της 

Ελληνικής ή/και των διεθνών ομοσπονδιών ξιφασκίας (που αναφέρονται 

ανωτέρω) ή/και των άλλων φορέων που ανωτέρω αναφέρονται 

β) συμμετοχή των αθλητών σε επίσημους αγώνες ξιφασκίας που 

θεσμοθετούνται και διοργανώνονται υπό την αιγίδα και την επίβλεψη της 

Ελληνικής ή/και των διεθνών ομοσπονδιών ξιφασκίας (που αναφέρονται 

ανωτέρω) 

γ) σύνταξη και δημοσίευση αποτελεσμάτων των ανωτέρω αναφερομένων 

αγώνων 

δ) σύνταξη και δημοσίευση του αθλητικού βιογραφικού των αθλητών 

ε) εφαρμογή, τήρηση και διαχείριση των κανονισμών κατά της 

φαρμακοδιέγερσης. 
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3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ  

Οποτεδήποτε επιθυμήσουν οι αθλητές που έχουν παραχωρήσει, δια 

γνωστοποιήσεως, τα ανωτέρω προσωπικά τους δεδομένα στην Ελληνική 

Ομοσπονδία Ξιφασκίας για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς και με 

τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, μπορούν να 

ζητήσουν πληροφορίες για την τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των 

προσωπικών τους δεδομένων. 

Αναλυτικότερα μπορούν: 

 Να λάβουν από την ΕΟΞ επιβεβαίωση σχετικά με το κατά πόσον 

υφίστανται στο αρχείο της ΕΟΞ προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν 

 Να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα  

 Να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών 

τους δεδομένων, ιδίως δε με τη διαδικασία διαβίβασης των δεδομένων 

αυτών στις ανωτέρω αναφερόμενες Ομοσπονδίες και φορείς 

 Να ζητήσουν αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων 

 Να ζητήσουν διόρθωση ή αλλαγή λανθασμένων καταχωρήσεων 

προσωπικών τους δεδομένων 

 Να ζητήσουν διαγραφή προσωπικών τους δεδομένων 

 Να ζητήσουν εξηγήσεις και διευκρινήσεις  

 Να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα 

 Να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, 

ιδίως σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι αυτή η επεξεργασία γίνεται για 

σκοπούς εμπορικής και διαφημιστικής προβολής 

 

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα των αθλητών σε 

σχέση με την εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας τήρηση 

και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ασκούνται, σε 

περίπτωση που είναι ανήλικοι, από τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες 

τους. 
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