Αίτηση εγγραυής μέλοσς
ΕΠΙΘΕΣΟ

ΟΝΟΜΑ

ΗΜΕΡ/ΝIA ΓΕΝΝΗΗ

/

/

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ

ΕΠΑΓ/ΠΑΣΡΟ(*προαιρεηικό)

ΕΠΑΓ/ΜΑ ΜΗΣΡΟ(*προαιρεηικό)

Διεύθ/ζη Καηοικίας- ΟΔΟ

ΑΡΙΘ

ΣΚ

ΠΕΡΙΟΥΗ
1ο κινηηό

Οικίας
2ο κινηηό

E-mail

Από πού μας γνωρίζαηε;
Παιδικός ζηαθμός - τολείο ζηο οποίο θοιηά ηο παιδί

Γενικές παραηηρήζεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ε περιπηώζεις καηά ηις οποίες θα πρέπει να ενημερωθείηε άμεζα για κάηι ζτεηικά με ηα μαθήμαηα ζας, θα
λαμβάνεηε μήνσμα ζηο κινηηό ζας ή ζηο e-mail.
Κινητό τηλ:
E-mail

Με την σσμπλήρωση των στοιτείων επικοινωνίας, το μέλος σσναινεί για την τρήση αστών αποκλειστικά από τον Σύλλογο μας.

Ν.ΙΩΝΙΑ ____ /____ /2012

Σε περίπτωση αλλαγής των παραπάνω στοιτείων παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο γονέας βεβαιώνει ταυτόχρονα με την αίτηση ότι με σύμφωνη γνωμάτευση και του γιατρού το παιδί μπορεί να
συμμετάσχει με ασφάλεια στο πρόγραμμα, καθώς επίσης ότι ο υπογράφων την αίτηση έχει ενημερωθεί και θα τηρεί τους κανόνες
ασφαλείας για το παιδί πριν και μετά την κολύμβηση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ…………/……/…………

Ημερ/νία………../………./20……
Τπογραθή γονέα ή κηδεμόνα

1

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΙΚΟ

2

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ

Αθλητικός φλλογος Ο.Φ.Ν.Ι.-Νηρηϊδες
Έδρα: Μεσολογγίου 40, Νζα Ιωνία,
Αττική
Σ210-2799200
www.niriides.gr/
niriides.swim@gmail.com

Σηοιτεία μέλοσς
Επίζεην γνλέα

:______________________________________________

Όλνκα γνλέα

:______________________________________________

Επίζεην/όλνκα παηδηνύ/ώλ :______________________________________________
Κηλεηό ηειέθσλν

:______________________________________________

E-mail

: ______________________________________________

GDPR
Από ηηο 25 Μαΐοσ 2018 o Εσρωπαϊκός Κανονιζμός περί Προζηαζίας Δεδομένων Προζωπικού Χαρακηήρα
(GDPR) ηέζεθε ζε εθαξκνγή.
Σθνπόο ηνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη όηη όινη νη θνξείο πνπ δηαηεξνύλ ζηελ θαηνρή ηνπο πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα
δελ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα θαλέλαλ ιόγν ρσξίο ηελ ξεηή ζαο ζπγθαηάζεζε.
Σθνπόο καο είλαη λα ζαο ελεκεξώλνπκε γηα όια ηα λέα θαη ηηο εμειίμεηο ηνπ Αζιεηηθνύ Σπιιόγνπ, γηα πηζαλέο
αιιαγέο ζην πξόγξακκα, γηα αιιαγέο πξνπνλήζεσλ ιόγσ έθηαθησλ γεγνλόησλ θ.α., όια ηα παξαπάλσ ζα ζαο
θνηλνπνηνύληαη κε newsletter, email, ε sms.
Γηα λα ζπλερίζνπκε λα επηθνηλσλνύκε ζα ζέιακε ηε ζπγθαηάζεζε ζαο, ε νπνία αθνξά :
Σηελ δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνύ ηειεθώλνπ (ζηαζεξό ή θηλεηό ) θαη ηνπ email ζαο κε κνλαδηθό ζθνπό ηελ επηθνηλσλία καο
γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηελ απνθπγή ηεο ηαιαηπσξίαο
ζαο ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλόησλ.
Η απνζηνιή ελεκέξσζεο γηα θάζε κνξθήο εθδήισζεο, δξαζηεξηόηεηαο, αιιαγή σξαξίνπ ή πξόβιεκα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο , ζα αθνξά αποκλειζηικά και μόνο ηο ζωμαηείο μας.
Να είζηε βέβαιοι όηι:
 Εάλ ππήξμαηε κέινο καο ή ζπκκεηείραηε ζε ηκήκαηα ηνπ Σπιιόγνπ καο, δηαηεξνύκε ηα δεδνκέλα ζαο κε ζθνπό ηελ
θαιύηεξε εμππεξέηεζή ζαο, γηα λα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλνύκε θαη λα ζαο ελεκεξώλνπκε, ζα
πιεξνύκε ηπρόλ λνκηθέο καο ππνρξεώζεηο αιιά θαη ζα δηαζθαιίδνπκε ηελ νξζή ιεηηνπξγία .
 Οπδέπνηε ζα γλσζηνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα ζαο ζε εηαηξίεο ή ηξίηνπο εθηόο ηνπ Αζιεηηθνύ Σπιιόγνπ, εθηόο αλ
είκαζηε ππνρξεσκέλνη από ην Νόκν.
 Εζείο έρεηε πάληνηε πξόζβαζε ζε απηά θαη δηθαίσκα λα καο δεηήζεηε λα ηα δηαγξάςνπκε κεξηθώο , λα ηα
δηνξζώζνπκε, λα ηα πεξηνξίζνπκε ή λα ηα δηαγξάςνπκε ζπλνιηθά ,επηθνηλσλώληαο ζην e-mail
niriides.swim@gmail.com ή ζην ηειέθσλν 210-2799200
 Τα e-mail ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν δελ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα άιιν ζθνπό θαη δελ ζα παξαρσξεζνύλ πνηέ
ζε νπνηνδήπνηε αιιά θνξέα .
 Ο ζύιινγνο καο ζα θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο δηαδηθαζίεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα απνζήθεπζεο
ησλ ζηνηρείσλ.
Επηζπκώ λα ιακβάλσ πξνζσπνπνηεκέλε επηθνηλσλία κε λέα, εθδειώζεηο, αιιαγέο πξνγξάκκαηνο, δξαζηεξηόηεηεο,
πξνζθνξέο ηνπ Σπιιόγνπ.
Επηζπκώ λα ιακβάλσ ελεκεξώζεηο ζρεηηθέο κε επαλεγγξαθή ησλ κειώλ, έλαξμε πξνπνλήζεσλ θαη λέα ηκήκαηα ηνπ
Σπιιόγνπ.
Επηζπκώ λα ιακβάλσ ελεκέξσζε γηα έθηαθηεο αιιαγέο ζην σξάξην πξνπνλήζεσλ.
Υπνγξαθή κέινπο
Ηκεξνκελία: ______ /______/ ______
_________________

