
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 
Αποδέχομαι και δίνω τη συγκατάθεσή μου στη “ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΕ” όπως, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του 

Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην Αίτηση μου, στην Υπεύθυνη Δήλωση, την καρτέλα εγγραφής μου, την εξουσιοδότηση τα 
συνυποβαλλόμενα με αυτήν έγγραφα και τυχόν άλλα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλω από καιρό σε καιρό, με σκοπό την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών μου στα πλαίσια της εκπαίδευσης και απόκτησης του πτυχίου ναυαγοσώστη πισίνας και ακτής. 

 Αναγνωρίζω ότι αποδέκτες των δεδομένων θα είναι η “ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΕ”, καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι της. 

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα πλήρως αναφορικά με τα δικαιώματά μου πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης, διόρθωσης και διαγραφής των 
ΔΠΧ καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία καθώς επίσης και του 

δικαιώματός μου να αιτούμαι εξηγήσεων για την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην νομοθεσία απευθυνόμενος 

οποτεδήποτε στη  ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΕ (Αρκούδι Ηλείας, ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pankounos@gmail.com) 

 Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η” ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΕ” θα λάβει κάθε 
δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας 

γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση  ενός ή 

και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας. 

 Έχω ενημερωθεί για όλα τα ανωτέρω καθώς και για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πληροφοριών και 
συναινώ στην επεξεργασία τους όπως ειδικά αναφέρεται στο κείμενο της παρούσας. 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις συνέπιες του νόμου και τις κυρώσεις του άρθρου 8 της Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986, που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι: ότι θα τηρώ τον κανονισμό της 

Ναυαγοσωστικής σχολής ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΕ, είμαι σε θέση να κολυμπήσω χωρίς βοήθημα πλεύσης, γνωρίζω υποβρύχιο κολύμπι και ότι δεν 
πάσχω από σωματική, ψυχική ή πνευματική ασθένεια και δεν αντιμετώπισα σοβαρό πρόβλημα υγείας στο παρελθόν. 

Γενικά είμαι σε καλή κατάσταση, δεν τελώ υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων χημικών ή παραισθησιογόνων ουσιών και είμαι ικανός/η να 

συμμετάσχω στις δραστηριότητες - προπονήσεις - εκπαιδεύσεις της ναυαγοσωστικής σχολής ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΕ, τις οποίες έχω επιλέξει 

ενεργώντας με σύνεση ώστε να μην προκαλέσω βλάβη στον εαυτό μου και τους λοιπούς συμμετάσχοντες. 
Επιθυμώ να συμμετέχω, γνωρίζοντας το ενδεχόμενου κινδύνου, αποδεχόμενος την πιθανότητα ατυχήματος και αναλαμβάνοντας τις 

συνέπειες για τις οποίες η διοργανώτρια επιχείρηση 

Ναυαγοσωστική σχολή ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΕ νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Κούνο Παναγιώτη , ουδεμία αστική ή ποινική ευθύνη φέρει. 

Κατά την έναρξη προσκομίζω τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
 
                                                                                                     

Ημερομηνία:      … /…/ 20… 
 

Ο – Η Δηλών 
 

 
(Υπογραφή) 



  

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  


