ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
……………………….

Σελίδα 1 από 10

1.

Όνομα Σχολής:

.............................................................................................................
2.

Ταχυδρομική ∆ιεύθυνση της σχολής:

Ταχυδρομική διεύθυνση: .................................................................... Αρ: ……..
Ταχ.Τοµέας : ..............

Ταχ. Θυρίδα : ………..

Κοινότητα/∆ήµος: ...............................
Επαρχία: ...................................................
Τηλέφωνα επικοινωνίας : ........................./................................./ .........................
Αριθµός τηλεοµοιότυπου: ..........................................................................
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ..............................................................
Ιστοσελίδα: .....................................................................................
Διεύθυνση Αλληλογραφίας σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την πιο πάνω
Ταχυδρομική διεύθυνση: ......................................................................... Αρ: ……..
Ταχ.Τοµέας : .............. Ταχ. Θυρίδα : ………..
Κοινότητα/∆ήµος: ...............................
Επαρχία: ...................................................
3.

Υπηρεσίες που θα παρέχει η Σχολή ( Αθλήματα ):

3.1 .................................................................................................
3.2 .................................................................................................
3.3 .................................................................................................
3.4 .................................................................................................
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4.
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 Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
5.
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 μόνο και θα αξιολογηθούν από το Τμήμα
Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας της
Ιδιωτικής σας Σχολής, και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πάροχων και αποδεκτών
υπηρεσιών γυμναστικής ή εκμάθησης οποιουδήποτε αθλήματος .

6.
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. Σε περίπτωση μη ανανέωσης
της Άδειας Λειτουργίας , η αίτηση 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).
7.
Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της
αίτησης και όπου δεν εφαρμόζεται κάποιο πεδίο να αναγράφεται «∆εν
εφαρμόζεται».
8.

Υπεύθυνη δήλωση Αιτητή

∆ηλώνω υπεύθυνα, εν γνώσει των συνεπειών του Νόµου, ότι όλα τα στοιχεία που
περιέχονται στο παρόν έντυπο είναι απόλυτα αληθή και ορθά.

Ιδιοκτήτης της σχολής: .............................................................................
Εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη (αν είναι εταιρεία): ..........................................
Υπογραφή του Ιδιοκτήτη: ...........................................................................
(Σε περίπτωση εταιρείας η υπογραφή να συνοδεύεται με τη σφραγίδα της εταιρείας):
Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης αυτής: ….. /…… /……….
Σημείωση: Τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην παρούσα αίτηση
και τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, αναγράφονται στην επόμενη σελίδα
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Επιστολή ελέγχου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
2. Άδεια Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών για την αποθήκευση ή φύλαξη υγραερίου (Όπου
εφαρμόζεται).
3. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (όπως αυτό περιοδικά
τροποποιείται) το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και είναι σε ισχύ ή
την Έκθεση Περιοδικής Επιθεώρησης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (όπως αυτή περιοδικά
τροποποιείται) και είναι σε ισχύ η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών.
4. Υγειονομικό πιστοποιητικό επιθεώρησης της υγειονομικής εγκατάστασης του κτιρίου
για το έτος που γίνεται η αίτηση, το οποίο θα πρέπει να είναι ισχύ, από την Υγειονομική
Υπηρεσία του Αρμόδιου ∆ήµου στον οποίο υπάγεται η Σχολή ή από το Υπουργείο Υγείας.
5. Άδεια Λειτουργίας ∆ηµόσιας Κολυμβητικής ∆εξαµενής δυνάμει του Κανονισμού 53(5)
των Περί ∆ηµοσίων Κολυμβητικών ∆εξαµενών Νόµων 1992-1996. (όπου εφαρμόζεται).
( Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Άδεια Λειτουργίας να υποβληθούν τα πιο κάτω
έγγραφα).
5.1
Πιστοποιητικό καταλληλότητας για το έτος που γίνεται η αίτηση των
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων από ΗΜΥ (Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία).
Και,
5.2
Υγειονομικό Πιστοποιητικό για το έτος που γίνεται η αίτηση της Κολυμβητικής
∆εξαµενής από την Αρμόδια Αρχή.
6. Κατάλογο προσωπικού ( βλέπε παράρτημα 1) .
[
Προσωπικό
το
οποίο
δεν
είναι
εγγεγραμμένο
στο
Μητρώο
των
Γυμναστών/Εκπαιδευτών των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και επιθυμεί να
εργοδοτηθεί στη σχολή οφείλει να υποβάλει στον ΚΟΑ "Αίτηση για Κατάταξη στο
Μητρώο των Γυμναστών/Εκπαιδευτών¨]
7.

Κατάλογος οργάνων των αθλημάτων που καλλιεργεί η Σχολή.

[ Οδηγίες: Όλα τα όργανα πρέπει να είναι πιστοποιημένα για το βαθμό ασφάλειας τους
από τον κατασκευαστή η από τον προμηθευτή . ]
8.
Στην περίπτωση που έχετε προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή και
προσθηκομετατροπές στις κτιριακές εγκαταστάσεις τότε θα πρέπει να υποβληθεί
τροποποιημένη Άδεια Οικοδομής και Αρχιτεκτονικά Σχέδια.

Σελίδα 4 από 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

1.

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ: …………………………………………………………………………………………

2.
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 μόνο και θα αξιολογηθούν από το Τμήμα Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής για την ανανέωση της
Άδειας Λειτουργίας της Σχολής σας και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πάροχων και αποδεκτών
υπηρεσιών γυμναστικής ή εκμάθησης οποιουδήποτε αθλήματος
3.
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. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της Άδειας Λειτουργίας , η αίτηση 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).
4.

Το προσωπικό της Ιδιωτικής Σχολής αποτελείται από τους εξής ( Εμείς οι πιο κάτω
υπογράφοντες πιστοποιούμε την συγκατάθεση µας να ενεργούμε ως ∆ιευθυντής/ες και
Γυμναστές/Εκπαιδευτές στην πιο πάνω Ιδιωτική Σχολή Γυμναστικής) :

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΕΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑΣ:

/

∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

/Τ.Κ.

ΠΟΛΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

/
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑΣ:

/

∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

/Τ.Κ.

ΠΟΛΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

/

/
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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