
 
 

 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΗ 
(ΕΚΔΟΣΗ 12/6/2020) 

 
 
1. Γενικοί Όροι Συμμετοχής 

 
α) Οι γονείς/κηδεμόνες των αθλητών φέρουν την αποκλειστική ευθύνη τόσο για την προσέλευση κι 
αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις (Λεόντειος Σχολή), όσο και για την προσέλευση κι 
αποχώρησή τους στις υπόλοιπες δραστηριότητές της Ακαδημίας, στις καθορισμένες ώρες που τους 
έχουν ανακοινωθεί από την Eurohoops Academy Λεόντειος. 
 
β) Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να παρακολουθούν τις προπονήσεις που πραγματοποιούνται στη 
Λεόντειο από τις κερκίδες του γηπέδου.  
 
γ) Τυχόν αλλαγή ώρας προπόνησης ή αγώνα θα γνωστοποιείται στους γονείς/κηδεμόνες των αθλητών 
μέσω e-mail ή με SMS ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.  
 
δ) Ο κάθε αθλητής που εγγράφεται στην Ακαδημία είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί τον 
απαραίτητο αθλητικό εξοπλισμό προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες αυτής. 
Οι αθλητές της σεζόν 2019-20 μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον αθλητικό εξοπλισμό που έχουν ήδη 
προμηθευτεί. 
 
ε) Η Eurohoops Academy Λεόντειος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια αντικειμένων και 
ρούχων των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να αποφεύγουν να φέρουν μαζί τους πράγματα αξίας ή 
μεγάλα χρηματικά ποσά. 
 
 
2. Συνδρομή 
 
α) Η συνδρομή στην Eurohoops Academy Λεόντειος είναι ετήσια και αφορά συνολικά την 
αγωνιστική περίοδο 2020-21 (Σεπτέμβριος 2020 -Ιούνιος 2021) και η καταβολή της είναι 
υποχρεωτική για τη συνολική διάρκεια αυτής. Η δυνατότητα καταβολής της ετήσιας συνδρομής σε 
μηνιαίες δόσεις, ως περιγράφεται κατωτέρω, δεν αναιρεί τη φύση αυτής ως ετήσιας.  
 
β) Η πληρωμή της δόσεων της ετήσιας συνδρομής σε μηνιαίες δόσεις (εφόσον δεν επιλεγεί η εφάπαξ 
καταβολή αυτής κατά το άρθρο 4 κατωτέρω) και δη έως την 5η ημέρα κάθε μήνα (βλ. Άρθρο 5) 
αποτελεί βασική προϋπόθεση και όρο για τη συμμετοχή των αθλητών στις δραστηριότητες της 



 
Eurohoops Academy Λεόντειος.  
 
γ) Επιστροφή χρημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση. 
 
 
3. Κόστος Εγγραφής, Μηνιαίας Συνδρομής και Αθλητικού Εξοπλισμού 
 
Το κόστος της  συνδρομής και του αθλητικού εξοπλισμού για τους αθλητές της Eurohoops Academy 
Λεόντειος διαφέρει ανά τμήμα: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: 
Όποιος αθλητής της Eurohoops Academy Λεόντειος συστήσει άλλο αθλητή εκτός Ακαδημίας και 
αυτός ολοκληρώσει την εγγραφή του, τότε απολαμβάνουν και οι δυο αθλητές έκπτωσης για όσο 
καιρό είναι ενεργοί και οι δυο και η μηνιαία συνδρομή τους θα διαμορφώνεται στα 35 €. 
 
EΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ: 
Αφορά στους αθλητές που ήταν εγγεγραμμένοι στην Eurohoops Academy Λεόντειος και την σεζόν 
2019-20. Στο κόστος εγγραφής τους 25 ευρώ περιλαμβάνεται προπονητικό σετ, καθώς και ιατρικό 
αυτοκόλλητο ΕΣΚΑ για τους αθλητές με ημερομηνία γέννησης 2002-2010. Για τους αθλητές με 
ημερομηνία γέννησης 2011-2015 το κόστος είναι 20 ευρώ και περιλαμβάνει το προπονητικό σετ.  
 
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 
Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει το ιατρικό αυτοκόλλητο ΕΣΚΑ για τους αθλητές με δελτίο 
(ηλικίας 2002 έως και 2010) καθώς και την προμήθεια του αθλητικού εξοπλισμού που είναι 
υποχρεωτική για όλες τις ηλικίες:  

● Για τους αθλητές με ημερομηνία γέννησης 2002-2010: Double Face προπόνησης, 
DoubleFace Αγώνα, Warmup, Φόρμα Σετ και backpack προπόνησης. 

● Για τους αθλητές με ημερομηνία γέννησης 2011: Double Face προπόνησης, Warmup, Φόρμα 
Σετ και backpack. 

● Για τους αθλητές με ημερομηνία γέννησης 2012 έως 2015: Double Face προπόνησης, Φόρμα 
Σετ και backpack. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 

ΕΓΓΡΑΦΗ – 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΚΑ 

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΔΟΣΕΙΣ 

ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

2002-2004 
 

130 € & 15 € 
 

25 € 
0 € 

2005-2010 
 

130 € & 15 € 
 

25 € 
40 € 

2011 
 

100 € 
 

20 € 
40 € 

2012-2015 85 € 
 

20 € 
40 € 



 
Διευκρινίζεται ότι η αίτηση για έκδοση δελτίου ΕΣΚΑ είναι πλέον της επανεγγραφής ή νέας 
εγγραφής, κοστίζει 15 ευρώ και αφορά στα τμήματα από 2002 έως και 2010. 
 
Παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης του ποσού του κόστους εγγραφής και του ρουχισμού σε τρεις 
μηνιαίες δόσεις (Σεπτέμβριος 2020- Νοέμβριος 2020).  

● Για τους αθλητές με ημερομηνία γέννησης 2002-2010: Σεπτέμβριος 2020: 50,00 €, 
Οκτώβριος 2020: 50,00 €, Νοέμβριος 2020: 30,00 € 

● Για τους αθλητές με ημερομηνία γέννησης 2011: Σεπτέμβριος 2020: 50,00 €, Οκτώβριος 
2020: 25,00 €, Νοέμβριος 2020: 25,00 € 

● Για τους αθλητές με ημερομηνία γέννησης 2012 έως 2015: Σεπτέμβριος 2020: 30,00 €, 
Οκτώβριος 2020: 30,00 €, Νοέμβριος 2020: 25,00 € 

 
 
 

Αθλητικός 
Εξοπλισμός Κόστος 

DoubleFace προπόνησης 25,00 € 
DoubleFace Αγώνα 30,00 € 

Warmup 15,00 € 
Φόρμα Σετ 30,00 € 

Backpack προπόνησης 15,00 € 
 
 
4. Ειδικές εκπτώσεις 
 
Η εφάπαξ εξόφληση της ετήσιας συνδρομής εντός του Σεπτεμβρίου 2020 συνοδεύεται από έκπτωση 
10% επί του συνολικού ποσού αυτής. 
 
5. Πληρωμή Συνδρομής 
 
Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής για την αγωνιστική περίοδο 2020-21 δύναται να καταβάλλεται 
σε μηνιαίες δόσεις ως εξής (σημειώνεται ότι το κόστος εγγραφής προκαταβάλλεται εφάπαξ και 
εμφαίνεται κατωτέρω ως «1η πληρωμή»):  
 
1η πληρωμή → για το κόστος εγγραφής από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο 2020 
2η πληρωμή → ποσό που αντιστοιχεί στο 1/10 της ετήσιας συνδρομής: από 1-5 Σεπτεμβρίου 2020 
3η πληρωμή →:ποσό που αντιστοιχεί στο 1/10 της ετήσιας συνδρομής: από 1-5 Οκτωβρίου 2020 
4η πληρωμή →ποσό που αντιστοιχεί στο 1/10 της ετήσιας συνδρομής: από 1-5 Νοεμβρίου 2020 
5η πληρωμή →ποσό που αντιστοιχεί στο 1/10 της ετήσιας συνδρομής: από 1-5 Δεκεμβρίου 2020 
6η πληρωμή →ποσό που αντιστοιχεί στο 1/10 της ετήσιας συνδρομής: από 1-5 Ιανουαρίου 2021 
7η πληρωμή →ποσό που αντιστοιχεί στο 1/10 της ετήσιας συνδρομής: από 1-5 Φεβρουαρίου 2021 
8η πληρωμή →ποσό που αντιστοιχεί στο 1/10 της ετήσιας συνδρομής: από 1-5 Μαρτίου 2021 
9η πληρωμή →ποσό που αντιστοιχεί στο 1/10 της ετήσιας συνδρομής: από 1-5 Απριλίου 2021 
10η πληρωμή →ποσό που αντιστοιχεί στα 2/10 της ετήσιας συνδρομής: από 1-5 Μαΐου 2021 
 
Η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται είτε μέσω κατάθεσης στην τράπεζα ή μέσω χρεωστικής/ πιστωτικής 
κάρτας (POS) ή με μετρητά στη γραμματεία της Eurohoops Academy Λεόντειος. 



 
 
Σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση στην τράπεζα παρακαλείται ο καταθέτης να συμπληρώνει το 
όνομα του αθλητή στην αιτιολογία του καταθετηρίου. 
 
Σε περιπτώσεις αδυναμίας παροχής υπηρεσιών εκ μέρους της Eurohoops Academy Λεόντειος για 
λόγους ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της τελευταίας, τότε δε θα γίνεται καμία 
επιστροφή χρημάτων και η συνδρομή θα καταβάλλεται κανονικά.  
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ:    EUROBANK 
IBAN:     GR2502602440000180201195865 
 
 
6. Διακοπή Συνδρομής 
 
α) Σε περίπτωση απόφασης διακοπής της συνδρομής ο αθλητής ή ο γονέας/κηδεμόνας του οφείλει 
να ενημερώσει γραπτώς μέσω e-mail στο aoleonteios@eurohoops.net. Εάν κι εφόσον έχει εξοφλήσει 
πλήρως τη συνδρομή του και δεν έχει τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες μέχρι και το μήνα της 
διαγραφής του, η Eurohoops Academy  Λεόντειος θα τον διαγράψει ως έχει αποφασίσει ο ίδιος ή ο 
γονέας/κηδεμόνας του. 
 
β) Εάν ο αθλητής ή ο γονέας/κηδεμόνας του δεν ενημερώσει για την απόφαση διαγραφής του 
γραπτώς μέσω e-mail στο aoleonteios@eurohoops.net, ο αθλητής θα παραμένει εγγεγραμμένος στην 
Eurohoops Academy Λεόντειος ανεξαρτήτως απουσίας του και χρονικού διαστήματος αυτής από τις 
δραστηριότητές της (και θα οφείλει τα αντίστοιχα ποσά συνδρομών που αναφέρονται ανωτέρω). 
 
γ) Για κάθε διαγραφή αθλητή, η Eurohoops Academy Λεόντειος διατηρεί το δικαίωμα 
αντικατάστασής του με νέο. Κάθε τμήμα έχει συγκεκριμένες θέσεις και ο κάθε αθλητής πληρώνει 
συνδρομή για την εξασφάλιση μιας θέσης σε αυτό και υποχρεούται να εξοφλήσει το πόσο που 
αντιστοιχεί στο σύνολο της αγωνιστικής σεζόν. Αθλητής που διεγράφη, δεν έχει το δικαίωμα 
επανεγγραφής εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση αίτησης επανεγγραφής σε 
επόμενη αγωνιστική περίοδο, ο αθλητής  υποχρεούται να εξοφλήσει την συνδρομή ενός (1) επιπλέον 
μήνα, από τον ήδη εξοφλημένο μήνα διαγραφής του, εφόσον η διακοπή της συνδρομής είχε 
πραγματοποιηθεί πριν το μέσο (Ιανουάριος) της αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση διακοπής 
συνδρομής μετά το μέσο (Φεβρουάριος) της αγωνιστικής περιόδου, καλείται να εξοφλήσει την 
συνδρομή δυο (2) επιπλέον μηνών, από τον ήδη εξοφλημένο μήνα διαγραφής του. 
 
δ) Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής δεν έχει διαγραφεί από την Eurohoops Academy Λεόντειος, 
αλλά επιθυμεί ή δε δύναται για λόγους άλλους ως αναγράφονται στο Άρθρο 7 παράγραφος β να 
προπονηθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα δεν εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής της 
συνδρομής για το χρονικό διάστημα της απουσίας του. 
 
ε) Μη πληρωμή των ως άνω ποσών συνδρομής εντός των ως άνω προθεσμιών παρέχει στην 
Eurohoops Academy Λεόντειος το δικαίωμα άμεσης και χωρίς τήρηση προθεσμίας καταγγελίας της 
σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών στον αθλητή και την άμεση διαγραφή του.   
 
 
 

mailto:aoleonteios@eurohoops.net


 
7. Ιατρικά 
 
α) Κάθε αθλητής που επιθυμεί τη συμμετοχή στην Eurohoops Academy  Λεόντειος υποχρεούται σε 
εξέταση από Καρδιολόγο, και σε προσκόμιση της κάρτας υγείας αθλητή.  
 
β) Οι εντός έδρας αγώνες της Eurohoops Academy Λεόντειος στις εγκαταστάσεις (Λεόντειος Σχολή) 
διεξάγονται παρουσία προσωπικού, εκπαιδευμένου για την παροχή Πρώτων Βοηθειών.  Ως εκ τούτου 
η Eurohoops Academy Λεόντειος δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμό ή άλλο 
περιστατικό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, ούτε για την περαιτέρω κάλυψη ιατρικών εξόδων. 
H Eurohoops Academy Λεόντειος δε φέρει ευθύνη ούτε για θετική ή/και αποθετική ζημία ή/και ηθική 
βλάβη ή/και ψυχική οδύνη αθλητή του. 
 
γ) Σε περίπτωση απουσίας του αθλητή από τις δραστηριότητες της Eurohoops Academy  Λεόντειος 
λόγω τραυματισμού ή ασθένειας, δεν εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής της συνδρομής. 
 
 
8. Διαγραφή από την Eurohoops Academy Λεόντειος 
 
α) Σε περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς γονέα/κηδεμόνα ενός αθλητή η Eurohoops Academy 
Λεόντειος διατηρεί το δικαίωμα να τον απομακρύνει ή να μην του επιτρέπει να παρακολουθεί 
προπονήσεις ή αγώνες του. Ως απρεπής συμπεριφορά ορίζεται οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που 
δε συνάδει με τη φιλοσοφία της Eurohoops Academy Λεόντειος και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη 
συμπεριφορά στην κερκίδα, την αντιμετώπιση προς τους υπόλοιπους γονείς όλων των αθλητών, της 
Eurohoops Academy Λεόντειος ή των άλλων συλλόγων, προς τους προπονητές και το προσωπικό 
της Eurohoops Academy  Λεόντειος, καθώς και προς τρίτους. 
 
β) Μη συμμόρφωση γονέα/κηδεμόνα στους κανονισμούς ή στις υποδείξεις του προσωπικού της 
Eurohoops Academy Λεόντειος μπορεί να επιφέρει τη διαγραφή του αθλητή του από τις τάξεις της 
χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να προκύπτει ζήτημα επιστροφής της συνδρομής ή άλλης 
αποζημίωσης. 
 
 
9. Οπτικοακουστικό Υλικό και Πνευματική Ιδιοκτησία 
 
α) Απαγορεύεται κάθε είδους φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους των 
εγκαταστάσεων χωρίς την άδεια της Eurohoops Academy Λεόντειος. 
 
β) Με την εγγραφή του αθλητή συναινείτε στη χρήση κι εκμετάλλευση από την Eurohoops Academy 
Λεόντειος, την εταιρεία "Basketball Incubation ΙΚΕ" και "Eurohoops Greece IKE" οποιουδήποτε 
οπτικοακουστικού υλικού σχετίζεται με το ανήλικο τέκνο σας ως προκύψει στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του σε αυτή. 
 
 
10. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  
 
10.1 Στοιχεία Ταυτότητας, Πιστοποιητικό Γέννησης, Φωτογραφίες: Σε εκτέλεση της σύμβασης 
παροχής αθλητικών υπηρεσιών η Eurohoops Academy  Λεόντειος θα διατηρεί σε ηλεκτρονική και 
έγγραφη μορφή τα στοιχεία του αθλητή και του κηδεμόνα ως αυτά αναγράφονται στο έντυπο 
«Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή». Η συλλογή των εν λόγω στοιχείων θα γίνεται προκειμένου να είναι 



 
ευχερής η επικοινωνία με τον αθλητή και τον Κηδεμόνα του κατά περίπτωση (λ.χ. σε περίπτωση 
αλλαγής του προγράμματος των προπονήσεων, αγώνων κλπ).  
 
Συναφώς θα τηρείται έγγραφο και ενδεχομένως και ηλεκτρονικό αρχείο του προσκομιζόμενου 
πιστοποιητικού γέννησης ώστε να αποδεικνύεται ευχερώς η ημερομηνία γέννησης του αθλητή, η 
συναφής ορθή ένταξή του στο σχετικό ηλικιακό τμήμα άθλησης και ενδεχομένως η νόμιμη  
 
συμμετοχή του στις κατάλληλες ηλικιακά κατηγορίες αγώνων. Επίσης θα τηρείται έγγραφο και 
ηλεκτρονικό αρχείο των φωτογραφιών του αθλητή ώστε σε εκτέλεση της οικείας σύμβασης να είναι 
πάντοτε δυνατή η ταυτοποίησή του (αναγνώρισή του από τους προπονητές κλπ). Τέλος θα τηρείται 
αρχείο αναφορικά με τις ημέρες και ώρες συμμετοχής του αθλητή στις αθλητικές δραστηριότητες 
και με τις αθλητικές επιδόσεις του στο πλαίσιο αγώνων ή / και προπονήσεων (ιδίως στατιστικά 
αθλητικά στοιχεία επιδόσεων, όπως χρόνος συμμετοχής, εύστοχα / άστοχα σουτ κλπ), δε θα 
τηρούνται όμως σε καμία περίπτωση βιομετρικά δεδομένα.  Η τήρηση των εν λόγω δεδομένων θα 
γίνεται για χρονικό διάστημα το πολύ πέντε (5) ετών από τη λύση / λήξη της οικείας σύμβασης.  
Εξαίρεση σε αυτά αποτελούν μόνο τα Στατιστικά, όπου εκεί κρατούνται επ’ αόριστον ώστε να 
υπάρχει η ιστορικότητα των στατιστικών της ομάδας και του παίκτη. 
 
10.2 Ιατρικές Βεβαιώσεις: H Eurohoops Academy Λεόντειος θα διατηρεί σε έγγραφο και 
ηλεκτρονικό αρχείο την κάρτα υγείας αθλητή που προσκομίζεται κατά την σύναψη ή / και ανανέωση 
της σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών. Η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη 
διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος υγείας του Αθλητή και παράλληλα αποτελεί έννομη 
υποχρέωση της Eurohoops Academy Λεόντειος. Η τήρηση των εν λόγω δεδομένων θα γίνεται για 
χρονικό διάστημα το πολύ πέντε (5) ετών από τη λύση / λήξη της οικείας σύμβασης.    
 
10.3 Οπτικοακουστικό Υλικό: Ο Κηδεμόνας του αθλητή με τη συμπλήρωση του έντυπου «Αίτηση 
Συμμετοχής Αθλητή» παρέχει αυτόματα τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση σε ηλεκτρονικό 
αρχείο και τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο θα συμμετέχει ο αθλητής κατά την ως άνω 
παράγραφο 9, στο πλαίσιο αγώνων ή προπονήσεών του.  
 
Το εν λόγω υλικό ενδέχεται να χρησιμοποιείται: (α) για την παρακολούθηση από το προσωπικό της 
Eurohoops Academy Λεόντειος των αθλητικών επιδόσεων του αθλητή, (β) για δημοσίευση στο 
διαδίκτυο (στο επίσημο site ή στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Eurohoops Academy  
Λεόντειος και των συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών π.χ. συνεργάτες, χορηγοί κ.α.). Η εν λόγω 
επεξεργασία θα γίνεται για χρονικό διάστημα το πολύ είκοσι (20) ετών από τη λύση / λήξη της οικείας 
σύμβασης ώστε σε περίπτωση που υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας βίντεο για την πρόοδο του 
μέσα στα χρόνια να υπάρχει το σχετικό αρχείο. 
 
10.4 Ηλεκτρονική ενημέρωση για τα νέα και τις δράσεις της Eurohoops Academy  Λεόντειος: 
Ο Κηδεμόνας του αθλητή με την συμπλήρωση του έντυπου «Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή» παρέχει  
αυτόματα τη συγκατάθεσή του για την αποστολή στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε στο εν λόγω 
έντυπο ενημερωτικού υλικού σε σχέση με τα νέα και τις δράσεις της Eurohoops Academy Λεόντειος. 
Η εν λόγω επεξεργασία θα γίνεται για χρονικό διάστημα το πολύ πέντε (5) ετών από τη λύση / λήξη 
της οικείας σύμβασης.  
 
10.5 Λοιπές πληροφορίες: Ο Κηδεμόνας ή και ο ίδιος ο αθλητής υπό τις προϋποθέσεις της οικείας 
νομοθεσίας έχει δικαίωμα να υποβάλλει οποτεδήποτε προς την Eurohoops Academy Λεόντειος 
αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των ως άνω δεδομένων του ή για περιορισμό της 
επεξεργασίας ή για αντίταξη του σε αυτή ή για τη φορητότητα (μεταφορά) των δεδομένων σε τρίτο 



 
πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση ο Κηδεμόνας ή και ο ίδιος ο αθλητής έχουν το δικαίωμα καταγγελίας 
ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής για οποιαδήποτε παραβίαση των κείμενων διατάξεων σε σχέση με τα 
προσωπικά δεδομένα τους.  
 
Διευκρινίζεται πως εκ των ως άνω τα στοιχεία υπό παρ. 10.1, 10.2 και 10.3 είναι απαραίτητα για την 
εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων 
δεν θα λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή / και profiling του αθλητή. Τα 
δεδομένα υπό στοιχεία 10.1 μπορεί να διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες και συγκεκριμένα είτε σε 
αθλητικές αρχές καλαθοσφαίρισης στο πλαίσιο απαιτήσεων των σχετικών κανονισμών (λ.χ. προς τη 
διοργανώτρια αρχή «ΕΣΚΑ») είτε στις αντίπαλες ομάδες όταν και μόνο αυτό απαιτείται από τους 
οικείους κανονισμούς.  
 
Το σύνολο των ως άνω δεδομένων δε θα διαβιβάζεται σε καμία περίπτωση σε τρίτη χώρα (εκτός 
Ε.Ε.) ή σε διεθνή οργανισμό. Αναφορικά με τα ως άνω διευκρινίζεται ότι η Eurohoops Academy  
Λεόντειος αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων. Η πλήρης και ακριβής επωνυμία 
της είναι «Eurohoops Academy Λεόντειος» και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναφέρονται κατωτέρω.  
 
Οι προπονήσεις και ο βασικός χώρος άθλησης βρίσκεται στα Πατήσια Αττικής, όπου μπορεί να 
γίνεται οποιαδήποτε γνωστοποίηση. Η έδρα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας βρίσκεται στην οδό Νεϊγύ 
17, Αθήνα. Νόμιμος εκπρόσωπος του Υπεύθυνου επεξεργασίας είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτού, 
κύριος Fr Rafa Escola. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι ο κύριος Παναγιώτης 
Τσεκούρας – Παπασωτηρακόπουλος με στοιχεία επικοινωνίας 697 167 1114 και e-mail: 
league@eurohoops.net. 
 
11. Μεταβολή των Όρων Συμμετοχής 
 
Η Eurohoops Academy Λεόντειος διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των πληροφοριών και του 
περιεχόμενου της παρούσης χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση των συνδρομητών και του 
ευρύτερου κοινού. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
EUROHOOPS ACADEMY ΛΕΟΝΤΕΊOΣ 
Τηλ.:  2102522600, 6983900500 
website: aoleonteios.eurohoops.net 
e-mail: aoleonteios@eurohoops.net 

 

http://www.eurohoopsacademy.net/

