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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ  

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραθέτει το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε 
και αποθηκεύουμε από εσάς, με την εγγραφή σας για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική 
περίοδο 2022-2023. 

Οι Ορισμοί στον GDPR 

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή 
οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ως υπεύθυνος επεξεργασίας σας ενημερώνει 
για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς. 

«Υποκείμενο των δεδομένων» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και 
του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως 
ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που 
χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική 
ή κοινωνική. Εσείς είστε τα υποκείμενα των δεδομένων. 

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των 

οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. 

Κατά τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης θα ζητήσουμε να μας δώσετε μια σειρά από Προσωπικά 
Δεδομένα και Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα. 

«Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας» αποτελεί το κλειδί με το οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να 
επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου. Στην περίπτωση μας έχουμε τρεις νόμιμες βάσεις 
επεξεργασίας: 

Α) Σύμφωνα με το Α 6 παρ 1 περ β’ του Κανονισμού 679/2016 (GDPR) μια νόμιμη βάση για την 
επεξεργασία προκύπτει όταν «…η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της 
οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' 
αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης..». Τα δεδομένα αυτά είναι 
σε πρώτη φάση απαραίτητα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εμπορική πράξη της «μίσθωσης» 
συγκεκριμένης αριθμημένης θέσης σε κερκίδα του ποδοσφαιρικού γηπέδου, όπου θα αγωνίζεται η ομάδα 
του Ηρακλή. Επομένως η νόμιμη βάση δια της οποίας ζητούμε τα στοιχεία αυτά (ονοματεπώνυμο, αριθμός 
ταυτότητας, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της εμπορικής 
πράξης. 

Β) Άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας βρίσκεται στο Α 6 παρ 1 περ 3 του Κανονισμού 679/2016 (GDPR) «..γ) 
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου 
επεξεργασίας..». Πέραν των υπολοίπων προσωπικών δεδομένων είμαστε υποχρεωμένοι από την 
Αθλητική Νομοθεσία να σας ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα που κάθε φίλαθλος οφείλει να 
γνωστοποιήσει, για να μπορέσει να εκμισθώσει θέση και εισιτήριο διαρκείας (πχ ΑΜΚΑ). Ειδικά όμως φέτος 
η πανδημία του covid-19 έχει επιφέρει συνταρακτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Για να καταστεί εφικτή η επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα η Ελληνική Κυβέρνηση και 
το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχουν εκπονήσει συγκεκριμένες αυστηρές διατάξεις για 
την είσοδο των φιλάθλων στα ανοικτά γήπεδα. Σύμφωνα με την τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΚΥΑ) ΦΕΚ Β’ 3481/30.7.2021 δικαίωμα εισόδου στα γήπεδα έχουν: α) Οι Πλήρως εμβολιασμένοι κατά του 
covid 19 και β) Νοσήσαντες από covid 19 τους τελευταίους έξι (6) μήνες. Για να καταστεί λοιπόν δυνατή η 
εγγραφή σας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μας δείξετε και το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης θα 
πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε φορά πριν την είσοδο σας στην κερκίδα θα υπάρχει σχετικός έλεγχος και 
υποχρεωτική επίδειξη του σχετικού πιστοποιητικού.  

Γ) Τρίτη νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συναίνεση σας στο Α 6 παρ 1 περ 1 του Κανονισμού 679/2016 
(GDPR) και αφορά κυρίως την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικούς ή 
προωθητικούς. Τέτοιες προωθητικές ενέργειες θα αφορούν ενδεικτικά: α) αποστολή newsletters από την 
ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, β) Διαφημιστικές καμπάνιες χορηγών της ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, γ) Διαγωνισμούς 
κλπ. Θα ζητήσουμε ρητά τη συναίνεση σας για όλα αυτά.  
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Η παρούσα Πολιτική Προστασίας έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για ενήλικες. Αν είστε ανήλικος κάτω από 
το ηλικιακό όριο, από το οποίο απαιτείται η γονική συναίνεση στη χώρα σας (Στην Ελλάδα το όριο είναι 
άνω των 15 ετών), θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους της παρούσας από κοινού με το γονέα ή τον κηδεμόνα 
σας για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεσθε αυτούς τους όρους. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε 
συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, ενώ θα 
έπρεπε να έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν. 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας; 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation 
(GDPR) 2016/679], όπως ισχύει, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

α) το δικαίωμα πρόσβασης, 

β) το δικαίωμα διόρθωσης, 

γ) το δικαίωμα διαγραφής, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη 
για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να 
συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε (ή να την αποθηκεύουμε), 

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, 

ε) το δικαίωμα στη διαβίβαση των δεδομένων, 

στ) το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά 
βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, 

ζ) το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Αναθεωρήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων 

Ο ΝΓΣ Ηρακλής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα, κατά την 
διακριτική του ευχέρεια, στα πλαίσια πάντα της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Αρχών. Σε περίπτωση 
που πραγματοποιηθούν αλλαγές, θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε.  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΥΚΛΏΣΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ 

Επιτρέπω στην ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ να μου αποστέλλει e-mails στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσα 
στην φόρμα εγγραφής για ενημερωτικούς λόγους 

ΝΑΙ θέλω                                                                                              ΟΧΙ δεν θέλω 

Επιτρέπω στην ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ να προωθήσει την ηλεκτρονική μου διεύθυνση σε τρίτους – χορηγούς 
ή υποστηρικτές της ομάδας για να με ενημερώνουν εκείνοι για προσφορές 

ΝΑΙ θέλω                                                                                              ΟΧΙ δεν θέλω 

Έλαβα γνώση όλων των στοιχείων της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  και θα 
κρατήσω αντίγραφο 

ΝΑΙ                                                                                                       ΟΧΙ 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ……………………………………….. 

…ΥΠΟΓΡΑΦΗ…….. 

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 


