ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Αθλητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης < Ο ΑΡΗΣ >
Κύριε Πρόεδρε,
Δια της παρούσης επιθυμώ να εγγραφώ ως μέλος του Α.Σ. ΑΡΗΣ και σας παρακαλώ να
συνηγορήσετε στο Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ της αίτησης μου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΟΡΟΙ Α.Σ. ΑΡΗΣ
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Τ.Κ

Κινητό Τηλέφωνο

Τηλέφωνο (1)
Τηλέφωνο (2)

Έχω λάβει γνώση του ισχύοντος Καταστατικού του
Συλλόγου, το οποίο αποδέχομαι πλήρως και δηλώνω ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου τα προβλεπόμενα σε
αυτό κωλύματα για την εγγραφή μου ως μέλους του
σωματείου. Ομοίως δηλώνω πως δεν συντρέχει στο
πρόσωπο μου κάποιο από τα κωλύματα του αθλητικού
νόμου (άρθρο 3 του Ν.2725/99) όπως αυτός ισχύει σήμερα.
Συναινώ στην επεξεργασία, για λόγους τήρησης αρχείου,
των προσωπικών μου δεδομένων που παραθέτω στην
παρούσα αίτηση, εφόσον αυτά δεν διαβιβάζονται ούτε
κοινοποιούνται σε τρίτους.Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γνωρίζω και
αποδέχομαι το δικαίωμα του ΑΣ ΑΡΗΣ να επικοινωνεί μαζί
μου για οτιδήποτε δηλώνω.
Διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή ό,τι
στοιχεία παραχωρώ με την παρούσα αίτηση κατόπιν
υποβολής ενυπόγραφου εγγράφου δήλωσης προς τον ΑΣ
ΑΡΗΣ. Αναφορικά με την επεξεργασία των στοιχείων που με
αφορούν προσωπικά και παρέχονται στο παρόν έντυπο,
συμφωνώ και αποδέχομαι ότι ο ΑΣ ΑΡΗΣ θα μπορεί να τα
διατηρεί σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται, σύμφωνα με
τους όρους του Ν.2472/97, όπως ισχύει. Αποδέκτης των
δεδομένων αυτών θα είναι ο ΑΣ ΑΡΗΣ στον οποίο επιτρέπω
να μου αποστέλλει ό,τι ενημερωτικό επιθυμεί στη διεύθυνση
επικοινωνίας που δηλώνω, ή να μου τηλεφωνεί ή να μου
αποστέλλει fax ή e‐mail για τους παραπάνω λόγους.
Γνωστοποιήθηκαν σε εμένα τα δικαιώματα μου εκ των
άρθρων 11 έως 13 του Ν.2472/97, όπως ισχύει, προκειμένου
να λαμβάνω πληροφορίες για όλα τα δεδομένα που με
αφορούν προσωπικά και τα οποία θα διαθέτει ο ΑΣ ΑΡΗ.,
καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας,
τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη
της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωση. Επίσης
δικαιούμαι να υποβάλλω έγγραφη αντίρρηση, για την
επεξεργασία δεδομένων που με αφορούν προσωπικά,
υποβάλλοντας συγκεκριμένο αίτημα για συγκεκριμένη
ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση,
δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή, με την εφαρμογή της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ε-Μail
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ων ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Αρ. και Ημερομ.Απόδειξης
εφαπαξ Εγγραφής Μέλους
Αρ. και Ημερομ.Απόδειξης
Ετήσιας Συνδρομής Μέλους
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( ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ )

Προτείνεται το υποψήφιο μέλος, από τα ήδη υφιστάμενα μέλη (αρ.5 του Καταστατικού του Συλλόγου)
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