
Όροι σσμμετοτής στο Doukas Running Team 

Με ηελ παξνύζα δειώλσ όηη: 

1. Η ζπλαίλεζή κνπ ζηνπο παξαθάησ όξνπο θαη ε από κέξνπο κνπ απνδνρή 

απηώλ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή ε εγγξαθή θαη 

ζπκκεηνρή κνπ ζην Doukas Running Team. 

2. Σπκκεηέρσ εζεινληηθά θαη βξίζθνκαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 

3. Φέξσ ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζύλε γηα νπνηνλδήπνηε ηξαπκαηηζκό ή 

αηύρεκα κπνξεί λα πξνθύςεη θαηά ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην Doukas Running 

Team ή θαηά ηελ παξακνλή κνπ ζηνπο ρώξνπο πνπ ζα δηεμάγνληαη νη 

πξνπνλήζεηο. 

4. Παξαηηνύκαη από ην δηθαίσκα λα αζθήζσ νπνηνδήπνηε έλδηθν κέζν ή 

βνήζεκα ελαληίνλ ησλ Εθπαηδεπηεξίσλ Δνύθα θαη νπνησλδήπνηε άιισλ 

θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα Εθπαηδεπηήξηα, 

αλαθνξηθά κε θάζε αμίσζε πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από ηε ζπκκεηνρή κνπ 

ζην Doukas Running Team, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξαπκαηηζκώλ ή 

δεκηώλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ζε εκέλα ή ζε άιινπο από πηώζεηο, 

επαθή κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο ή άιινπο ζπλαθείο ιόγνπο. 

5. Παξέρσ ηελ πιήξε, ελεκεξσκέλε, ειεύζεξε, ζπγθεθξηκέλε θαη ξεηή 

ζπγθαηάζεζή κνπ ζηα Εθπαηδεπηήξηα Δνύθα, λα θάλνπλ ρξήζε νπνηαζδήπνηε 

θσηνγξαθίαο ή βίληεν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ ή ησλ αγώλσλ 

ζηνπο νπνίνπο ζα ζπκκεηέρσ σο κέινο ηνπ Doukas Running Team, κε ζθνπό 

ηε δεκηνπξγία αξρεηαθνύ πιηθνύ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε θαη πξνώζεζε ηνπ 

Doukas Running Team κέζσ ησλ εληύπσλ, ηεο ηζηνζειίδαο, ησλ newsletters 

θαη ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ ησλ Εθπαηδεπηεξίσλ Δνύθα. Τα σο άλσ 

αλαθεξόκελα πξνζσπηθά δεδνκέλα κνπ ζα δηαηεξνύληαη γηα δηάζηεκα 5 

εηώλ, ζύκθσλα θαη κε ηνλ αλσηέξσ πεξηγξαθόκελν ζθνπό ρξήζεο ηνπο, 

θαηόπηλ δε ηνύηνπ ζα θαηαζηξέθνληαη. 

6. Αλαγλσξίδσ θαη απνδέρνκαη όηη ηα Εθπαηδεπηήξηα Δνύθα δηαηεξνύλ ην 

δηθαίσκα αλαβνιήο ή καηαίσζεο πξνπνλήζεσλ ζε πεξίπησζε αθξαίσλ 

θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή άιισλ γεγνλόησλ αλσηέξαο βίαο.  

7. Τα Εθπαηδεπηήξηα Δνύθα, δελ έρνπλ θακία επζύλε γηα ό,ηη ζπκβεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα πγείαο θαη δεηήκαηα 

νθεηιόκελα ζηελ έιιεηςε πξνιεπηηθνύ ηαηξηθνύ ειέγρνπ ησλ ζπκκεηερόλησλ. 



Σπληζηάηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ ππνβιεζεί πξόζθαηα ζε ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο θαη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Από ηα 

Εθπαηδεπηήξηα Δνύθα δελ ζα δεηεζνύλ ηαηξηθέο βεβαηώζεηο γηα θαλέλα 

ζπκκεηέρνληα, αθνύ όινη ζπκκεηέρνπλ κε δηθή ηνπο απνθιεηζηηθή επζύλε. 

8. Σπλαηλώ πιήξσο, ειεύζεξα, ζπγθεθξηκέλα θαη ξεηά ζηε ρξήζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηαπηόηεηαο πνπ δειώλσ ζηε θόξκα εγγξαθήο 

από ηα Εθπαηδεπηήξηα Δνύθα, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζή κνπ γηα ηα λέα θαη ηηο 

δξάζεηο ηνπ Doukas Running Team, θαζώο θαη ηελ από απηό πξόζθιεζή κνπ 

ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα δηνξγαλώλεη, κε ηελ απνζηνιή πξνο εκέλα 

ζρεηηθώλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή/θαη ηειεθσληθώλ 

κελπκάησλ (sms) πξνο ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ κνπ θαζώο θαη ζηε κεηαβίβαζή 

ηνπο ζε δηνξγαλσηέο αγώλσλ ζηνπο νπνίνπο ζα ζπκκεηέρσ σο κέινο ηνπ 

Doukas Running Team. 

9. Έρσ ην δηθαίσκα λα γλσξίδσ πνηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ κε 

αθνξνύλ απνηεινύλ ή απνηέιεζαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη ρξήζεο, λα 

πξνβάιισ νπνηεδήπνηε αληηξξήζεηο σο πξνο ηελ ιόγσ επεμεξγαζία θαη 

ρξήζε, λα αηηεζώ ηε δηαγξαθή ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κνπ θαη λα 

αλαθαιέζσ αλά πάζα ζηηγκή ηε ζπλαίλεζή κνπ σο πξνο ηελ επεμεξγαζία θαη 

ρξήζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κνπ. 

Τπρόλ ηέηνηα αλάθιεζε από κέξνπο κνπ δελ ζα έρεη αλαδξνκηθό απνηέιεζκα, 

αιιά ζα ηζρύεη κόλν γηα ην κέιινλ, ώζηε θαη’ απνηέιεζκα δελ ζα θαζίζηαηαη 

εθ ησλ πζηέξσλ παξάλνκε ε ήδε ζπληειεζζείζα έσο ηελ αλάθιεζε 

επεμεξγαζία θαη ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κνπ. 

10. Γηα ηελ άζθεζε ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ κνπ, γλσξίδσ όηη κπνξώ λα 

απεπζύλνκαη ζηνλ Υπεύζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ , Γηάλλε Κσηζάλε πνπ 

έρεη νξηζηεί σο DPO από ηα Εθπαηδεπηήξηα Δνύθα. Πεξαηηέξσ, ελεκεξώζεθα 

όηη έρσ ην δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 

Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα, αλ ζεσξώ όηη πξνζεβιήζε θάπνην από 

ηα δηθαηώκαηά κνπ ή δελ ηθαλνπνηήζεθε πξνζεθόλησο. 

Σηνηρεία Επηθνηλσλίαο DPO: 

T: 210 6186 000 (εση. 0632) 

E: kotsanis@doukas.gr 


