ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

(Σύμφωνα με τους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012)
Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεχτικά τους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
Κανονισμούς του 1995 και 2012 και ειδικότερα το Μέρος IV – Προσωπικό Σχολής ως επίσης
και το Παράρτημα (Πίνακας), πριν να συμπληρώσετε την αίτηση αυτή (www.cso.org.cy ).

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και
όπου δεν εφαρμόζεται κάποιο πεδίο να αναγράφεται «∆εν εφαρμόζεται».

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
(Γράψετε το τίτλο του Αθλήματος, όπως περιγράφεται στο Μέρος ΙV- Προσωπικό Σχολής των Περί Ιδιωτικών Σχολών
Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 και 2012 , για το οποίο ενδιαφέρεστε να παρέχετε υπηρεσίες ως
Γυμναστής/Εκπαιδευτής σε Ιδιωτική Σχολή Γυμναστικής ).

Υπηρεσίες
1.1. ……………………………………………..
1.2. ……………………………………………..
1.3. ……………………………………………..
1.4.……………………………………………..
1.5. ……………………………………………...
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2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ /ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Επώνυμο

: ………………………………………………………………………………………….

Όνομα

: ………………………………………….

(Γράψετε το επώνυμο και το όνομά σας όπως είναι στην πολιτική ταυτότητα ή στο διαβατήριο)
Αριθμός Ταυτότητας : ………………………………………….

Ημερομηνία γέννησης: __ /__ /____

Υπηκοότητα: ……………………………………..
Φύλο : Άρρεν / Θήλυ ( διαγράψτε ανάλογα )
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………Αρ.: ……………….
Ταχυδρομικός Κώδικας : ………….
Πόλη / Χωριό: ……………………………………….
Τηλέφωνα επικοινωνίας …………………………../ ……………………………… / ……………………………………….
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : ……………………………………………………………………………………….

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Όνομα Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
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Τίτλος που αποκτήθηκε

Χώρα

Ημερομηνία
έκδοσης
τίτλου
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4. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (όπου εφαρμόζεται)
Δηλώστε τη δράση σας ως αθλητής, στο άθλημα που έχετε συμπληρώσει στο πεδίο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ πιο πάνω, σύμφωνα
με το Μέρος ΙV- Προσωπικό Σχολής των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής του 1995 και 2012 όπου αυτό
εφαρμόζεται.

Άθλημα

Όνομα Αθλητικού Φορέα

Από

Μέχρι

5. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (όπου εφαρμόζεται)
Δηλώστε την εμπειρία σας ως Προπονητής και/ή βοηθός Προπονητής, στο άθλημα που έχετε συμπληρώσει στο
πεδίο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ πιο πάνω, σύμφωνα με το Μέρος ΙV- Προσωπικό Σχολής των Περί Ιδιωτικών Σχολών
Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 και 2012 όπου αυτό εφαρμόζεται.

Άθλημα
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Όνομα Αθλητικού Φορέα ή Ιδιωτικής Σχολής
Γυμναστικής

Από

Μέχρι
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Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα προσωπικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται
στην αίτηση αυτή, έχετε ευθύνη να ενημερώνετε τον ΚΟΑ και το Τμήμα Ελέγχου Ιδιωτικών
Σχολών για να προβεί στην επικαιροποιήση των στοιχείων σας στο Μητρώο
Γυμναστών/Εκπαιδευτών.
Ο ΚΟΑ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, ακολουθεί τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679 (GDPR). Τα στοιχεία σας στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
από τον ΚΟΑ και θα αξιολογηθούν από το Τμήμα Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής για την
εγγραφή σας στο Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών του ΚΟΑ και για την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων πάροχων και αποδεκτών
υπηρεσιών γυμναστικής ή εκμάθησης οποιουδήποτε
αθλήματος .
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού/εναντίωσης σε επεξεργασία ή/και διαγραφής των
Προσωπικών σας Δεδομένων.
Για να εξασκήσετε τα δικαιώματα σας επικοινωνήστε με το
dpo@sportskoa.org.cy ή 22897000. Τα προσωπικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση
αυτή, θα διατηρούνται στο μητρώο εγκεκριμένων εκπαιδευτών εκτός και αν προκύψει διαγραφή μετά από
επικαιροποιήση των στοιχείων των μελών. Σε περίπτωση μη επιτυχής εγγραφής σας στο μητρώο η
αίτηση σας και όλα τα συνημμένα έγγραφα θα διαγράφονται στο τέλος του έτους υποβολής της αίτησης.
Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΚΟΑ στην
ιστοσελίδα https://cyprussports.org/gr/ ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
(ΥΠΔ) του ΚΟA στο dpo@sportskoa.org.cy . Σε περίπτωση παραπόνου μπορείτε να αποταθείτε στον ΥΠΔ
του ΚΟΑ ή, αν δεν ικανοποιηθείτε, στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dataprotection.org.cy).

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που κατέγραψα στην παρούσα αίτηση είναι ορθά και ότι τα
επισυναπτόμενα στην αίτηση έγγραφα είναι γνήσια και αληθή.

-----------------------Υπογραφή Αιτητή

-----------------------------Ημερομηνία

Τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην παρούσα είναι:
1. Αντίγραφο τίτλων.
2. Βεβαιώσεις σε σχέση με την Αθλητική και Προπονητική εμπειρία από Αθλητικούς Φορείς ή
Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής .
3. Επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα για κάθε έγγραφο το οποίο
είναι σε Ξένη γλώσσα.
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