ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΝΑΙΝΔΗ ΓΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ
ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ - ΤΜΦΩΝΟ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Σην Ιιηνλ, ζήκεξα ηελ ……………. 2021, εκέξα ……….. κεηαμύ:
(α) αφενός ησλ α) …………...............ηνπ ………............ θαη ηεο ………............, θαηνίθνπ …………,
νδόο …………........., αξ. …, κε ΑΦΜ …………......., ΔΟΥ …………........ θαη β) ………….. ηνπ
………. θαη ηεο ……….., θαηνίθνπ …………, νδόο …………, αξ. …………, κε ΑΦΜ …………, ΔΟΥ
………….., νη νπνίνη ελεξγνύλ ζην παξόλ σο αζθνύληεο από θνηλνύ ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ
αλειίθνπ ηέθλνπ ηνπο ………..............πνπ ζα θαιείηαη εθεμήο «ηο ςποκείμενο ηυν δικαιυμάηυνπελάηηρ» θαη
(β) αφετέροσ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία SWIM O CLOCK IKE, πνπ εδξεύεη ζην Ίιηνλ, νδόο ,
Αγίνπ Φαλνπξίνπαξ.2, κε ΑΦΜ 801615530, ΔΟΥ Αγίσλ Αλαξγύξσλ, Αξ ΓΕΜΗ 160184501000
πνπ θαιείηαη εθεμήο «ο ςπεύθςνορ-εκηελών ηην επεξεπγαζία»,
ζπλνκνινγήζεθαλ, ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθόινπζα:

Τν ππνθείκελν ησλ δηθαησκάησλ-πειάηεο, πξόθεηηαη λα ιάβεη ηηο ππεξεζίεο εκμάθηζηρ
κολύμβηζηρ, σπήζηρ κολςμβηηικήρ δεξαμενήρ και ςπηπεζιών πποπονηηικήρ, αθληηικών
δπαζηηπιοηήηυν, ανατςσήρ, διαηποθολόγος (απαξίζκεζε ελδεηθηηθή θαη όρη πεξηνξηζηηθή)ηνπ
ππεύζπλνπ-εθηεινύληα ηελ επεμεξγαζία. Πξνο ηνύην είλαη αλαγθαίν ην ππνθείκελν ησλ
δηθαησκάησλ-πειάηεο λα απνθαιύςεη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ππεύζπλν-εθηεινύληα ηελ
επεμεξγαζία πνπ απνηεινύλ εμπιζηεςηικέρ πληποθοπίερ-πποζυπικά δεδομένα.

Τν ππνθείκελν ησλ δηθαησκάησλ-πειάηεο ζςναινεί ζηελ ρξήζε, επεμεξγαζία θαη ζπιινγή
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ, παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ππεύζπλν/εθηεινύληα ηελ επεμεξγαζία
λα ρξεζηκνπνηεί, λα επεμεξγάδεηαη θαη λα ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ βάζεη
ηεο εδώ θαηαγεγξακκέλεο εληνιήο, ε νπνία είλαη ελεςθέπυρ ανακληηή εγγπάθυρ.

Η επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δηθαησκάησλ-πειάηε,
ζα ιακβάλεη ρώξα, καθόζον σπόνο απαιηείηαι γηα ηελ πιήξε θαη πξνζήθνπζα ιήςε ησλ
ππεξεζηώλ θαη απηόο ην επηζπκεί.Τν ππνθείκελν ησλ δηθαησκάησλ-πειάηεο δύλαηαη οποηεδήποηε
λα αμηώζεη ηε διακοπή.

Πποζυπικά δεδομένα είλαη θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζε θαη πεξηγξάθεη έλα
άηνκν, όπσο: ζηοισεία αναγνώπιζηρ και επικοινυνίαρ (νλνκαηεπώλπκν, ειηθία, θαηνηθία,
επάγγεικα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θιπ.),
θςζικά σαπακηηπιζηικά, εκπαίδεςζη, επγαζία (πξνϋπεξεζία, εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά θιπ),
οικονομική καηάζηαζη (έζνδα, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά, κηζζνδνζία,
αξηζκνύο
ηξαπεδηθώλ
ινγαξηαζκώλ,
ζηνηρεία
πηζησηηθώλ
θαξηώλ),
ενδιαθέπονηα,
δπαζηηπιόηηηερ, ζςνήθειερ, ιδιόηηηερ και πποζόνηα (δίπισκα νδήγεζεο), ιαηπικά απσεία και
ιζηοπικό ςγείαρ (ηαηξηθέο εμεηάζεηο, γλσκαηεύζεηο, εηδηθή αγσγή), ζυμαηικά και βιομεηπικά
δεδομένα (ύςνο, βάξνο), διαηποθικέρ ζςνήθειερ.

Ο ππεύζπλνο/εθηειώλ ππνρξενύηαη λα ηεξεί αςζηηπή εμπιζηεςηικόηηηα.Τν ππνθείκελν
ησλ δηθαησκάησλ, ζςναινεί ζηελ επεμεξγαζία θαη ζπιινγή ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ από
ηνπο πξνζηεζέληεο/ππαιιήινπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ππεπζύλνπ/εθηεινύληα ηελ επεμεξγαζία.

Τν ππνθείκελν ησλ δηθαησκάησλ δηαηεξεί αλαιινίσηα ηα δικαιώμαηά ηνπ ηελ άζθεζε ησλ
νπνίσλ σο ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ εγγπάηαη ν ππεύζπλνο/εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία (δηθαίσκα
ελεκέξσζεο, πξόζβαζεο,δηόξζσζεο, δηαγξαθήο, ελαληίσζεο).

Οππεύζπλνο/εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία ππνρξενύηαη λα ενημεπώζει αμελληηίηνπο
αζθνύληεο ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δηθαησκάησλ κόιηο αληηιεθζεί παξαβίαζε
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο επίζεο θαη ηελ αξκόδηα επνπηηθή αξρή.
Σε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπλεηάγε ην παξόλ ζε δύν όκνηα πξσηόηππα, ππεγξάθε σο έπεηαη θαη
έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έιαβε από έλα.
Οι αζκούνηερ ηη γονική μέπιμνα
ηος ςποκειμένυν ηυν δικαιυμάηυν/πελάηη

Ο ςπεύθςνορ/εκηελών ηην επεξεπγαζία

