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Ημιμαραθώνιος Κρήτης
2 Οκτωβρίου 2022
Όροι συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στους αγώνες δρόμου “Hμιμαραθώνιος Κρήτης” που
διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Υγείας, εφεξής η Οργανωτική Επιτροπή,
γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται ότι ο αγώνας τρεξίματος είναι μια
δραστηριότητα η οποία ελέγχει τα όρια της σωματικής και πνευματικής αντοχής
και μπορεί να επιφέρει κίνδυνο για την σωματική τους ακεραιότητα. Κάθε
δρομέας συμμετέχει στον αγώνα με την δίκη του ελεύθερη βούληση και φέρει
την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση
και την ικανότητα του να συμμετάσχει
Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση
τραυματισμού , ζημίας ,ή άλλου είδους βλάβη που μπορεί να υποστεί ο
δρομέας, θεατής, ή άλλως συμμετέχων στη διοργάνωση ενώ με τη συμμετοχή
του ο δρομέας παραιτείται ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε αξίωση έναντι των
διοργανωτών.
Με την εγγραφή του ο δρομέας εξουσιοδοτεί την οργανωτική επιτροπή ή
και τους υπεύθυνους συνοδούς να προβούν στα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες
, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής του σε νοσοκομείο, εφόσον κριθεί
απαραίτητη, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του,σε περίπτωση ανάγκης
ιατρικής περίθαλψης .
Επίσης, συναινεί και εγκρίνει στην χρήση της φωτογραφίας
(απεικόνισης) του, του ονόματος, τη φωνή του, στην τηλεόραση ραδιόφωνο,
σποτ, εφημερίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , στα περιοδικά κι άλλα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οποιαδήποτε μορφής, με σκοπό την διάδοση και
προβολή των στόχων και εκδηλώσεων του αγώνα καθώς και των
υποστηρικτικών θεσμικών φορέων και χορηγών αυτού, χωρίς καμία αξίωση
αποζημίωσης για το λόγο αυτό από την οργανωτική επιτροπή και τον Αθλητικό
Σύλλογο Υγείας
Όλοι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους
κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Κατά την εγγραφή σας συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου
κάποια προσωπικά σας δεδομένα τα οποία υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο
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Αθλητικός Σύλλογος Υγείας ο οποίος εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως
27 ,Αρκαλοχώρι Ηρακλείου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των
χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους, από
τις σχετικές διατάξεις τις εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών
δεδομένων , καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις,οδηγίες και κανονιστικές
πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα
δεδομένα σας συλλέγονται αποκλειστικά για το σκοπό συμμετοχής σας στον
αγώνα δρόμου “Ημιμαραθώνιος Κρήτης” στις 2 Οκτωβρίου 2022, στο
Αρκαλοχώρι Ηρακλείου και για την ενημέρωση που χρειάζεται να λαμβάνεται
σχετικά με τον αγώνα. Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή. Με την ρητή συναίνεση σας ο Αθλητικός Σύλλογος Υγείας θα
χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) που δηλώσατε κατά την
εγγραφή σας στο πρόγραμμα με σκοπό να σας ενημερώνει μέσω email, για τις
εκδηλώσεις , τις δραστηριότητες και τα νέα του Αθλητικού συλλόγου Υγείας
καθώς και για μελλοντικά αθλητικά ή πολιτιστικά προγράμματα που θα
υλοποιηθούν . Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν για αόριστο χρονικό
διάστημα , έως ότου ζητήσετε την παύση λήψης ενημερώσεων και
επεξεργασίας. Με την αίτηση σας δηλώνετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε νέα
και ενημερώσεις από τους διοργανωτές σχετικά με δραστηριότητες του
Αθλητικού Συλλόγου Υγείας.
Ο Αθλητικός σύλλογος Υγείας περιορίζει τη χρήση του παρόντος
δικτυακού τόπου σε ενήλικους και σε ανήλικους άνω των 15 ετών για τον
αγώνα 10χλμ και για 12 ετών για τον αγώνα 5 χλμ , που επιθυμούν να
συμμετέχουν στον αγώνα δρόμου,εφόσον έχουν λάβει τις απαραίτητες
συναινέσεις. Πρόθεση του Αθλητικού συλλόγου Υγείας να μη συλλέγει
προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και
δεν πληρούν τα ανωτέρω. Ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που
παρέχουν,μέσω αυτού,προσωπικά τους δεδομένα στον Αθλητικό σύλλογο
Υγείας προκειμένου να λάβουν μέρος στον αγώνα , υποχρεούνται και
αναμένεται να έχουν λάβει και να προσκομίσουν τη συγκατάθεση των
ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών.
Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβάζονται σε κανέναν
τρίτο. Δικαιούστε ανα πάσα στιγμή να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά
δεδομένα που διατηρούμε και σας αφορούν. Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να
ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων , καθώς και, εφόσον

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής ,
το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας , το δικαίωμα φορητότητας των
δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσής στην επεξεργασία αυτών μπορείτε
να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεση , χωρίς ωστόσο να θίγει η
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν από την ανάκληση
της . Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της
Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, για
να ασκήσετε τα δικαιώματα σας,καθώς και για τυχόν παρατηρήσεις , ερωτήσεις
ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή ερώτηση
σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων,
επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα
στοιχεία
επικοινωνίας:Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθλητικού συλλόγου Υγείας: Κύριος
Αλεβυζάκης Γιώργος
τηλέφωνο: 694 5320483 Διεύθυνση: Εθνικής
Αντιστάσεως 27 Αρκαλοχώρι Ηρακλείου ΤΚ:70300
Δηλώνω πως έχω διαβάσει όλους τους όρους συμμετοχή και σχετικές
πληροφορίες αναφορικά με τον αγώνα και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα
.Τέλος, εξουσιοδοτώ τον αθλητικό σύλλογο υγείας και την οργανωτική
επιτροπή του Ημιμαραθωνίου Κρήτης να χρησιμοποιήσει την παρούσα
δήλωση για κάθε νόμιμη χρήση, όπου κριθεί απαραίτητο.

