
Αίτηση
Εγγραφής Μέλους
Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Προς:
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Β.                                                                         Ημερομηνία ........./........./.........

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή μου ως μέλος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, σύμφωνα 
με το Καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό και τους οικονομικούς όρους, για τα οποία έλαβα γνώση 
και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.Ο.Β.

Αριθμός Μητρώου Μέλους:...............................

     Βασικό Μέλος (4.Γ.1.)

     Σύζυγος/τέκνο Μέλους Α.Μ............ (4.Γ.1.β.)

     Δημότης ή Μόνιμος κάτοικος (3Β)

     Αθλητικό μέλος (4.Γ.1.δ.)

     Γονέας αθλητή (4.Γ.1.δ.4.)

     Single (4.Γ.1.ε.3.)

     Άλλο 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο:..................................................................          Όνομα:..............................................................................
Ημερ. Γέννησης:......................................................          Τόπος Γέννησης:.............................................................
Όνομα Πατρός:.......................................................           Όνομα Μητρός:................................................................
Υπηκοότητα:............................................................          Δημότης:.............................................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κινητό Τηλέφωνο:...................................................          Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Σταθερό Τηλέφνο:...................................................        
Ε-mail:.........................................................................         
                                                                                          

Σημείωση: 

Ισχύς ετήσιας συνδρομής. Σε περίπτωση που η εγγραφή πραγματοποιείται το τελευταίο τετράμηνο του έτους, 
το Μέλος απαλλάσσεται από την καταβολή συνδρομής για το τρέχον έτος και το ποσό που καταβάλλει αφορά 
τη συνδρομή του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Β. αποφασίσει αύξηση 
της συνδρομής του επόμενου έτους, το Μέλος είναι υποχρεωμένο να καλύψει τη διαφορά. 

1.

1.  Δικαίωμα εγγραφής..................................................
2. Ετήσια συνδρομή.......................................................
3. Έκτακτη εισφορά (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης)

    ........................................................................................
    .......................................................................................
  Σύνολο:...........................................................................

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

                                                                                          

Φωτογραφία
μέλους

  Κατοικία          Εργασία
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                           ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Ονοματεπώνυμο Συζύγου        Συνοδού:........................................................
Πατρώνυμο............................................      Ημ/νία γέννησης:.................................
Εταιρία:..................................................       Επαγγελματικός τίτλος:.......................
E-mail:.....................................................      Κινητό:......................................................

Επιθυμώ να λαμβάνω επικοινωνία από τον Ν.Ο.Β.     ΝΑΙ     ΟΧΙ
Όνομα τέκνου:..............................................................................................................
Ημερομηνία γέννησης:................................................................................................
Όνομα τέκνου:..............................................................................................................
Ημερομηνία γέννησης:................................................................................................
Όνομα τέκνου:..............................................................................................................
Ημερομηνία γέννησης:................................................................................................
Όνομα τέκνου:..............................................................................................................
Ημερομηνία γέννησης:................................................................................................

Ο/Η Δηλ........... / Αιτ...........                                                       ...........................................................   (υπογραφή)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ονοματεπώνυμο.......................................................     Α.Μ.......................      Υπογραφή..............................
2. Ονοματεπώνυμο.......................................................     Α.Μ.......................      Υπογραφή..............................

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α/Α Συνεδρίασnς Δ.Σ. και Ημερομηνία:.................................................................................................................
Παρατηρήσεις:.............................................................................................................................................................

Η Πρόεδρος .........................................................      Ο Γεν. Γραμματέας ...........................................................

Σημαντική Σημείωση: 
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από τον N.O.B.. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως 
τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

Επάγγελματικός τίτλος:............................................
Εταιρία:........................................................................

Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ, χώρα)..............................
........................................................................................
Τηλέφωνο.....................................................................

  Οδός & Αριθμός:.......................................................
  ......................................................................................

  Περιοχή/Πόλη/Τ.K....................................................
   .......................................................................................
   Τηλέφωνο....................................................................

Φωτογραφία
συζύγου ή
συνοδού

Φωτογραφία
τέκνου

Φωτογραφία
τέκνου
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/Ι986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτήν τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. Ι599/Ι986)

ΠΡΟΣ(1): Ναυτικό  Όμιλο Βουλιαγμένης

Ο – Η Όνομα:..............................................................................     Επώνυμο:................................................................
Ονοματεπώνυμο Πατρός:...............................................................................................................................................
Ονοματεπώνυμο Μητρός:..............................................................................................................................................
Ημερομηνία γέννησης(2):............................................    Τόπος Γέννησης:................................................................
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:................................................................    Τηλ:..........................................................
Τόπος Κατοικίας:.................................    Οδός:..................................................    Αριθ:................     Τ.Κ:...................
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (e-mail):.........................................................................................................................

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. Ι599/Ι986, δηλώνω ότι: δεν υφίσταται στο πρόσωπό μου κανένα 
κώλυμα ή περιορισμός που προβλέπονται στο άρθρο 4.τΗ του καταστατικού του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης και στο άρθρο 3 του νόμου 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Ερασιτεχνικός 
και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Ημερομηνία.....................................................................

Ο/Η Δηλών/ούσα..........................................................

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.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο/Η......................................................................................     του...............................................................................ως
υποβάλλων/ουσα στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Β.) αίτηση εγγραφής μου ως μέλους / ώς 
μέλος του Ν.Ο.Β., με την παρούσα δηλώνω ότι:
Έχω ενημερωθεί από τον Ν.Ο.Β., με το ενημερωτικό έντυπο αυτού, για το θέμα των προσωπικών μου 
δεδομένων και των δικαιωμάτων μου, ανεξάρτητα από την αναφερομένη στο πιο πάνω έντυπο νόμιμη 
βάση συλλογής και επεξεργασίας αυτών.
Συναινώ και παρέχω ρητή συγκατάθεση στον Ν.Ο.Β. για τη συλλογή και την επεξεργασία απ’ αυτόν
των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία δήλωσα και συμπλήρωσα στην υποβαλλόμενη από μένα 
αίτηση εγγραφής μου στον Ν.Ο.Β. ως μέλους, για τους λόγους που περιγράφονται και για το χρονικό 
διάστημα που αναφέρεται στην παρούσα δήλωση ενημερωτικό έντυπο του Ν.Ο.Β. περί προσωπικών 
δεδομένων των μελών του, του οποίου εντύπου έχω λάβει πλήρη γνώση.
Ως προς την αποστολή ενημερωτικού / διαφημιστικού υλικού από τον Ν.Ο.Β. και τρίτους, καθώς και 
για αποτύπωση –χρήση εικόνων και φωτογραφιών, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο
πιο πάνω έντυπο του Ν.Ο.Β., δηλώνω τα εξής:

•  Συναινώ στη λήψη ενημερωτικού/ διαφημιστικού υλικού από τον Ν.Ο.Β. στο e-mail μου:   ΝΑΙ      ΟΧΙ

   στην ταχυδρομική μου διεύθυνση:     ΝΑΙ      ΟΧΙ

• Συναινώ στη λήψη ενημερωτικού/ διαφημιστικού υλικού από τρίτους, που είναι μέλη ή χορηγοί                           

    του Ν.Ο.Β. στο e-mail μου:   ΝΑΙ      ΟΧΙ     στην ταχυδρομική μου διεύθυνση:   ΝΑΙ      ΟΧΙ

• Συναινώ όπως, κατά τη συμμετοχή μου στις εκδηλώσεις που αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο

    του Ν.Ο.Β., φωτογραφίζομαι, κινηματογραφούμαι και καταγράφομαι με άλλο τρόπο και όπως ο Όμιλος   

    κάνει χρήση της εικόνας και του ονόματός μου στο περιοδικό που εκδίδει, στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας 

    και δικτύωσης και στα προβαλλόμενα από αυτόν σποτ.   ΝΑΙ      ΟΧΙ

Τέλος, δηλώνω ότι γνωρίζω τα δικαιώματά μου και τον τρόπο άσκησης αυτών τα οποία αναφέρονται 
στο πιο πάνω έντυπο του Ν.Ο.Β. και υπό τον τίτλο «Δικαιώματα μελών και τρόπος άσκησης αυτών», 
του περιεχομένου του οποίου έλαβα πλήρη γνώση.

Ημερομηνία.....................................................................

Ο/Η Δηλών/ούσα..........................................................
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Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Ν.Ο.Β.) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R.) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης-5–2016 διατάξεις της Ελληνικής 
Νομοθεσίας, με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, 
ενημερώνει τους υποβάλλοντες αίτηση περί εγγραφής 
τους ως μελών στο Ν.Ο.Β., για τα ακόλουθα, σχετικά με τα 
προσωπικά τους δεδομένα.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Ν.Ο.Β., βάσει του άρθρου 6 του αθλητικού νόμου 
2725/1999 και του άρθρου 17 του Καταστατικού του, έχει 
την υποχρέωση να τηρεί Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο 
καταχωρούνται τα μέλη που εγγράφονται σε αυτόν, καθώς 
επίσης τα προσωπικά δεδομένα αυτών.

ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων την εγγραφή τους 
στον Όμιλο συμπληρώνονται και παρέχονται από τα μέλη 
στην αίτηση εγγραφής τους. Τα δεδομένα αυτά αφορούν 
σε πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας των μελών, όπως είναι: 
1.Επώνυμο, 2.Όνομα, 3. Όνομα πατέρα, 4. Όνομα μητέρας, 
5.Ημερομηνία γέννησης, 6.Τόπος γέννησης, 7.Εθνικότητα, 
8.Υπηκοότητα, 9.Διεύθυνση κατοικίας, 10.Επάγγελμα, 11. 
Στοιχεία επικοινωνίας κλπ.

Επίσης, ο Ν.Ο.Β., για λόγους οργάνωσης και επικοινωνίας, 
συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σύνδεσης και 
εγγραφής χρήστη, όπως πιστοποιημένα στοιχεία σύνδεσης 
για ηλεκτρονικές εφαρμογές, καθώς και άλλες πληροφορίες 
σχετικά με τα μέλη του, τις οποίες θα παρέχουν ως μέλη 
του Ομίλου, συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας 

μαζί του είτε με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφώνου ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακά ή με άλλο τρόπο 
π.χ. δια πληρεξουσίου.

Επιπλέον, ο Όμιλος, για λόγους επικοινωνίας, συλλέγει 
και επεξεργάζεται στοιχεία-προσωπικά δεδομένα των 
μελών του προερχόμενα από τηρούμενα από αυτόν 
αρχεία αλληλογραφίας και άλλων επικοινωνιών του με 
τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, δια ζώσης επικοινωνίας, άμεσων μηνυμάτων 
και επικοινωνιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα 
δεδομένα αυτά ο Ν.Ο.Β. συλλέγει και επεξεργάζεται με 
χειροκίνητα και με αυτοματοποιημένα μέσα. Σε όλα τα 
πιο πάνω προσωπικά δεδομένα πρόσβαση από τους 
απασχολούμενους έχουν μόνο τα πρόσωπα της Διεύθυνσης 
Διοίκησης και Επικοινωνίας των μελών και της Γραμματείας 
του Ν.Ο.Β. και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα 
εξουσιοδοτούμενα από αυτό.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
των μελών γίνεται για λόγους καταχώρισής τους στο Βιβλίο 
Μητρώου Μελών του Ν.Ο.Β., για λόγους προώθησης των 
σκοπών του Ομίλου, για λόγους οργάνωσης και επικοινωνίας 
μαζί τους προς ενημέρωση και υποστήριξή τους κατά τη 
λειτουργία των υπηρεσιών του Ομίλου.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Ν.Ο.Β. θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των μελών 
του για χρονικό διάστημα δέκα ετών από την ημερομηνία 
απώλειας τη ιδιότητας του μέλους αυτού, μετά την πάροδο 
του οποίου θα καταστρέφονται, εκτός εάν υφίσταται ανάγκη 
παράτασης του χρόνου αυτού, λόγω ύπαρξης νομικής 
αξίωσης ή έννομης υποχρέωσης του Ομίλου.

Ενημερωτικό έντυπο προς 
τα εγγραφόμενα μέλη σχετικά 
με τα προσωπικά τους δεδομένα
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Ν.Ο.Β. δεν γνωστοποιεί ούτε κοινοποιεί σε τρίτους τα 
περιερχόμενα σε αυτόν προσωπικά δεδομένα των μελών 
του, εκτός εάν 
1. τα μέλη παράσχουν προς τούτο τη ρητή συγκατάθεσή 

τους και 
2. υφίστανται εξαιρετικές περιπτώσεις, που επιβάλλεται 

αυτό από διάταξη νόμου, δικαστική απόφαση, 
εισαγγελική παραγγελία ή λόγω διεξαγωγής δικαστικής 
έρευνας.

Ο Ν.Ο.Β., ανεξάρτητα από την υφισταμένη νόμιμη βάση για τη 
συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 
μελών του, ζητεί από αυτά και την παροχή της συναίνεσής 
τους για αυτά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τον Όμιλο τα εξής:

1. Πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και χορήγηση 
ηλεκτρονικού αντιγράφου αυτών.

2. Διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, εάν αυτά 
είναι ανακριβή ή ελλειπή.

3. Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 
τους, εφόσον είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών είτε 
προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο είτε εξέλειπε ο 
σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους.

4. Εναντίωση ή και άρση της συγκατάθεσής τους για την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, καθώς 
και διαγραφή αυτών, εάν διαπιστωθεί ότι αυτά δεν 
είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους λόγους για 
τους οποίους συλλέγησαν και με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων του Ν.Ο.Β. 
για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Σημειώνεται ότι η άσκηση από το μέλος δικαιωμάτων του της 
πιο πάνω υπ’αρ. 4 περίπτωσης δύναται να αποτελέσει λόγο 
για τη μη διατήρησή του ως μέλους στον Όμιλο. Τα πιο πάνω 
δικαιώματά τους μπορούν τα μέλη να τα ασκούν στον Όμιλο 
στη διεύθυνση Λαιμός Βουλιαγμένης 16671 Βουλιαγμένη, ή 
στο email: nov@nov.gr. Εάν δεν λαμβάνουν απάντηση εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός, μηνός και με – υπό 
προϋποθέσεις- παράταση δυο μηνών ή η απάντηση που θα 
λαμβάνουν δεν είναι ικανοποιητική ή, εάν το ζήτημά τους δεν 
επιλύεται, μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Για κάθε απορία ή ερώτημά τους τα μέλη, σχετικά με την 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την άσκηση 

των δικαιωμάτων τους, μπορούν να επικοινωνούν με τον Όμιλο 
στη διεύθυνση Λαιμός Βουλιαγμένης 16671 Βουλιαγμένη ή στο 
email nov@nov.gr.

Ο Ν.Ο.Β. ζητεί τη συναίνεση των μελών, για να τους 
αποστέλλει στην ηλεκτρονική (email) ή στην ταχυδρομική 
τους διεύθυνση ενημερωτικό/ διαφημιστικό υλικό (news-
letter). Η ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση 
θα χρησιμοποιείται μόνο από το Ν.Ο.Β. και δεν θα 
γνωστοποιείται σε τρίτους, ακόμα και εάν τα νέα αφορούν 
προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων συνεργαζόμενων με 
το Ν.Ο.Β. εταιρειών. Η ανάκληση της συγκατάθεσης των 
μελών για λήψη ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού, είναι 
δυνατή, ανά πάσα στιγμή, με την επιλογή του συνδέσμου 
που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου 
που τους αποστέλλεται από το Ν.Ο.Β. Σε κάθε περίπτωση, 
αναγνωρίζονται στα μέλη τα δικαιώματα που αναφέρονται 
ανωτέρω.

Ο Ν.Ο.Β., εφόσον τα μέλη το επιθυμούν, θα διαβιβάζει τα 
αφορώντα την επικοινωνία σας δεδομένα (ηλεκτρονική ή 
ταχυδρομική τους διεύθυνση) σε τρίτους, που είναι μέλη ή 
χορηγοί του Ν.Ο.Β., για να τους αποστέλλουν στο email   ή  στην 
ταχυδρομική τους διεύθυνση ενημερωτικό/ διαφημιστικό 
υλικό (newsletter). Η ανάκληση της συγκατάθεσης των 
μελών για λήψη ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού 
από τους τρίτους χορηγούς ή μέλη του Ν.Ο.Β. μπορεί να 
γίνει με την υποβολή αιτήματος ανάκλησης στον Ν.Ο.Β., 
ο οποίος θα φροντίζει να ενημερώσει τους τρίτους, 
ώστε να παύσουν να τους αποστέλλουν ενημερωτικό/ 
διαφημιστικό υλικό. Τα μέλη έχουν, επίσης, τη δυνατότητα 
να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους προς κάθε τρίτο, 
επιλέγοντας το σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος 
κάθε ενημερωτικού δελτίου που τους αποστέλλεται από 
αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζονται στα μέλη τα 
δικαιώματα που αναφέρονται ανωτέρω.

Ο Ν.Ο.Β., στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του, 
διοργανώνει πολιτιστικές, κοινωνικές, εορταστικές, 
ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια 
των εκδηλώσεων αυτών μπορεί να γίνεται φωτογράφιση 
ή και κινηματογράφηση αυτών και των συμμετεχόντων σε 
αυτές μελών. Ο Ν.Ο.Β. ζητεί τη συναίνεση των μελών για τη 
φωτογράφιση, κινηματογράφηση και καταγραφή τους με 
άλλο τρόπο κατά τη διάρκεια των πιο πάνω εκδηλώσεων, στις 
οποίες ενδεχομένως να συμμετέχουν και για τη χρήση της 
αποθηκευμένης ή καταγεγραμμένης σε αυτές εικόνας τους, του 
ονόματός τους και της φωνής τους στο περιοδικό που εκδίδει 
ο Όμιλος, στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και δικτύωσης 
και σε σπότς που προβάλλει επ’ ευκαιρία επετειακών 
εκδηλώσεών του. Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζονται στα 
μέλη τα δικαιώματα που αναφέρονται ανωτέρω.
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