
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αίτηση Εγγραφής Μέλους / 1/4 

Membership Application Form  
 
 
 
 

 

  Ονοματεπώνυμο Αρ. Ταυτότητας Ημ. Γέννησης  

  

    

Full Name I.D. Number Date of Birth  

 Διεύθυνση Πόλη Τ.Θ. Τ.Κ. 

 

    

Address Town P.O.Box Postal Code 
 
 
 

 Τηλ.: Κιν.: E-mail: 

 

   

Tel.: Mob.  

Επάγγελμα   
   

Profession   

Παιδιά στα τμήματα του ΝΟΛ   
   

Children at LNC departments   

 
Τρόπος πληρωμής συνδρομής/Membership payment method 
 
ΕΠΙΤΑΓΉ/CHEQUE ΜΕΤΡΗΤΆ/CASH ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΉ ΕΝΤΟΛΉ/DIRECT DEBIT 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ/VISA CARD ΠΛΗΡΩΜΉ ΜΈΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ/ONLINE PAYMENT  
 
 
 

Ημερομηνία Υποβολής Υπογραφή 
  

Date of Submission Signature 
 
 
 
Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου στο Ναυτικό Όμιλο Λεμεσου. Επιβεβαιώνω ότι έλαβα γνώση 

του καταστατικού και των κανονισμών λειτουργίας του Ομίλου, τους οποίους και αποδέχομαι να 

τηρήσω πιστά. / Please approve my registration in Limassol Nautical Club. I acknowl-edge that I am 

aware of the statutes and regulations of the Club, which I accept to abide faithfully 

 
 
LIMASSOL NAUTICAL CLUB 
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Όνομα 1ου μέλους που προτείνει Υπογραφή 
   

Name of 1st recommending member Signature 

Όνομα 2ου μέλους που προτείνει Υπογραφή 
   

Name of 2nd recommending member Signature 
 
 

 
Εγκρίθηκε από το ΔΣ την 
 
Approved by the BD on  
 
 
 
 

 
Υ.Γ. Με την έγκριση της πιο πάνω αίτησης παρακαλούμε όπως προσκομίσετε ηλεκτρονικά την 

φωτογραφία σας καθώς και αντίτυπο της ταυτότητας ή Διαβατηρίου σας στη διεύθυνση: 
 
info@limassolnauticalclub.com 
 
 
P.S. With the approval of the above application please provide electronically a photo of you 

and a scan of your ID card or passport at the email: info@limassolnauticalclub.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMASSOL NAUTICAL CLUB 
 
 



 
 
 
 
 

Αίτηση Εγγραφής Μέλους / 3/4 

Membership Application Form  
 
 
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΟΥΣ 
 
Εγώ ο/η:  _______________________________, 
 
με αριθμό Δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου ________________ , σήμερα .…/ …../ 20….. δηλώνω ότι:  
 
αφού έλαβα γνώση του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού (ΝΟΛ) 
και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις τους συναινώ ρητά, ελεύθερα και συγκεκριμένα όπως ο Ναυτικός 
Όμιλος Λεμεσού (ΝΟΛ) συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προσωπικά Δεδομένα) που µε αφορούν, σύμφωνα µε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 
2016/679 και την εκάστοτε σε ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτή μπορεί να τροποποιείται. Ο ΝΟΛ θα συλλέγει, 
φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή Προσωπικά Δεδομένα που µε αφορούν, για όσο 
χρονικό διάστημα απαιτείται και είναι νομικά επιτρεπτό, ανάλογα µε την περίπτωση και πάντα σε σχέση με τον 
σκοπό επεξεργασίας – δηλαδή, σε σχέση με την εγγραφή μου στον ΝΟΛ και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μου ως μέλος του ΝΟΛ .  
Τα προσωπικά δεδομένα που θα επεξεργάζονται μπορεί να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται, στα 
ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, 
φωτογραφία, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδομένα 
θα χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:  
διαχείριση εγγραφών, διαχείριση επαφών και επικοινωνίας, διατήρηση ιστοσελίδας, διατήρηση σελίδων σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων, διαχείριση αλληλογραφίας, τήρηση πρακτικών 
συνεδριάσεων, και άλλων νόμιμων εργασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία του ΝΟΛ.   
Πέραν της πιο πάνω επεξεργασίας  συμφωνώ και συναινώ ειδικά και συγκεκριμένα ότι φωτογραφίες, υλικό 
βίντεο και συνεντεύξεις, που λήφθηκαν σε σχέση με τη συμμετοχή μου σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ή στις 
οποίες συμμετέχει επίσημα ο ΝΟΛ, μπορούν να μεταδοθούν και να δημοσιευτούν σε τηλεόραση, διαδίκτυο, 
ραδιόφωνο, εφημερίδες, έντυπα, βιβλία και αναπαραγωγές φωτογραφιών, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση. 
Με βάση την πιο πάνω δήλωση παρακαλώ συμπληρώστε με √ ανάλογα  
 Ο ΝΟΛ μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα µου, µόνο εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργάτες ή 
υπαλλήλους του μόνο για θέματα που αφορούν την ιδιότητά μου ως μέλος του ΝΟΛ, για νόμιμους σκοπούς και/ή 
όταν είναι αναγκαίο σε αρμόδιες αρχές για συμμόρφωση µε το Νόμο.  
Καθ’ όλη την διάρκεια που ο ΝΟΛ τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα κατανοώ ότι έχω τα 
ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορώ να εξασκήσω στέλνοντας email στον ΝΟΛ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@limassolnauticalclub.com : 
➢ Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά μου δεδομένα (άρθρα 13-14 του Κανονισμού) 
➢ Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά μου δεδομένα (άρθρο 15 Κανονισμού) 
➢ Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών μου δεδομένων, αν δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή θέλουν 

συμπλήρωση (άρθρα 16, 19 Κανονισμού) 
➢ Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού): 

Μπορείτε να  ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε. 
➢ Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη 

λήψη αποφάσεων ιδίως στην «κατάρτιση προφίλ» (άρθρα 21 και 22 Κανονισμού) 
➢ Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών μου δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα («Δικαίωμα 

στη Λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού) 
➢ Δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών μου δεδομένων που τηρεί ο ΝΟΛ (άρθρο 20 του Κανονισμού) 
➢ Η παρούσα δόθηκε στον συγκατατιθέμενο/η πριν την υπογραφή της προς μελέτη. 

 
 
 
Ο/Η Συγκατατιθέμενος/η …………………………………… 
 
 
 

LIMASSOL NAUTICAL CLUB 
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CONSENT FOR THE PROSSESSING OF PERSONAL DATA OF A MEMBER 
 
I ______________________________ with identification/passport number ____________    today on 
____________ I declare the following: 
Having taken into consideration the Charter and Rules of Procedure of Limassol Nautical Club (LNC) I 
unconditionally accept their provisions and pointedly, freely and specifically consent that Limassol 
Nautical Club collects, protects and processes the personal data relating to me according to the 
General Data Protection Regulation EU 2016/679 and the current entry into force National Legislation 
as itself can be amended. Limassol Nautical Club will collect, protect and process in electronic or 
paper form, personal data relating to me to the extend it is required and it is legally permitted, as the 
case may be and in relation to the purpose of processing – that is in relation to my LNC registration 
and my rights and obligations as a member of the club. 
The personal data that will be processed may include but not be limited to the following: full name, ID 
and/or passport number, date of birth, nationality, photograph, telephone number, address, email 
address. The above Personal Data will be used for the following purposes: 
registration management, contact and communication management, website maintenance, 
maintenance of pages on social media, organization of seminars and events, mail management, 
taking minutes of the official meetings and other legitimate work in relation to the operation of Limassol 
Nautical Club.  
In addition to the above processing, I specifically agree and consent that any pictures, video footage 
and interviews taken of my participation in events organized by LNC or where LNC is formally involved 
can be broadcast on television or radio, published in newspapers, booklets and photo reproductions or 
journals and other printed matter or displayed on the internet without any economic requirement. 
Based on the above statement please tick (√) accordingly. 
Limassol Nautical Club can forward my Personal Data only if it is absolutely necessary to its partners 
and employees strictly limited to issues that only apply to matters affecting my status as a member of 
LNC, for legal purposes and/or when competent authorities are involved for compliance with legal 
requirements. 
During the period LNC holds and processes my personal data, I clearly understand that I hold the 
following rights which I can exercise by conducting the Club via email to the address 
info@limassolnauticalclub.com: 

➢ Right to information about my personal data (Article13-14 of Regulation) 
➢ Right of access to my Personal Data (Article 15 of Regulation) 
➢ Right to rectification of errors.  ( Article16, 19 of Regulation) 
➢ Right to restrict the processing of my Personal Data (Article 18 of Regulation). You are entitled 

to request the limited processing of the Personal Data held 
➢ Right to object to processing of my Personal Data and to automated decision making mainly for 

profile compilation. (Articles 21 and 22 of Regulation) 
➢ Right to erasure of my Personal Data if the data are no longer needed for the original purpose 

(the “right to be forgotten”) 
➢ Right to data portability from LNC to another controller (Article 20 of Regulation) 
➢ This agreement has been subjected to the consensual for study before it is signed. 

 
 
 
The consensual ………………………………….. 

 
 
 
LIMASSOL NAUTICAL CLUB 


