
ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ στο NORTH LONDON FOOTBALL 
CLUBS EXPERIENCE – Escorted tour 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΥΝΟΔΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ  

στο «NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE» 
London England, 29 March 2020 - 1 April 2020 

Άρθρο 1. Εγγραφή 

1. Στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, µπορούν να δηλώσουν 
συµµετοχή και να ταξιδέψουν συγγενείς και φίλοι του συµµετέχοντα 
ποδοσφαιριστή ή και οποιοσδήποτε άλλος επισκέπτης (προπονητής, 
παράγοντας, κλπ), που δεν έχει σχέση µε ποδοσφαιριστή, αλλά που 
επιθυµεί να µεταβεί στην Αγγλία και να ζήσει την εµπειρία ως θεατής και 
ξεναγούµενος (εφεξής:  συνοδός). 

2. Η εγγραφή του συνοδού στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, 
που διοργανώνει η MGC SPORTS LTD (Διοργανώτρια Αρχή), µπορεί να γίνει 
συµπληρώνοντας τη φόρµα εγγραφής ή µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο 
τρόπο και µε την πραγµατική καταβολή του απαιτούµενου τέλους εγγραφής 
(προκαταβολής). 

3. Με την εγγραφή του, ο συµµετέχων συνοδός, δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά 
και ανεπιφύλακτα ότι συµφωνεί µε τους όρους και τους κανόνες της 
λειτουργίας του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE. 

4. Η MGC SPORTS LTD ως διοργανώτρια αρχή του NORTH LONDON FOOTBALL 
CLUBS EXPERIENCE, καθορίζει ποιες εγγραφές εγκρίνονται ή δεν γίνονται 
αποδεκτές, χωρίς να χρειάζεται να το αιτιολογήσει. 

5. Η MGC SPORTS LTD δύναται, για την εύρυθµη λειτουργία της διοργάνωσης, 
να τροποποιήσει, µεταβάλει, αφαιρέσει ή προσθέσει, στοιχεία, σηµεία, 
ανακοινώσεις, χωρίς κάποια επιπλέον ειδοποίηση. 

Άρθρο 2. Όροι πληρωµής 

1. Κατά την εγγραφή, ο συµµετέχων συνοδός λαµβάνει πληροφορίες σχετικά 
µε τους όρους και τον τρόπο πληρωµής, καθώς και µε τον τρόπο 
διοργάνωσης και λειτουργίας του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS 
EXPERIENCE,  της MGC SPORTS LTD. 

2. Οι θέσεις για τους συνοδούς-επισκέπτες στο NORTH LONDON FOOTBALL 
CLUBS EXPERIENCE,  που διοργανώνει η MGC SPORTS LTD, δεν είναι 
περιορισµένες και οποιοσδήποτε επιθυµεί µπορεί να δηλώσει συµµετοχή.  

3. Για να κατοχυρώσει ο συµµετέχων συνοδός τη θέση του, θα πρέπει να 
κάνει την εγγραφή του ηλεκτρονικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο 
τρόπο και το αργότερο έως 23 Δεκεµβρίου 2019 να έχει καταθέσει 
προκαταβολή 250 ευρώ µε αποστολή εµβάσµατος (κατάθεση στον 
τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας). Ο συµµετέχων συνοδός πρέπει να 
αναγράφει πάντα στην αιτιολογία της κατάθεσης στο έµβασµα, το 
ΕΠΩΝΥΜΟ και το ΟΝΟΜΑ του συµµετέχοντα ποδοσφαιριστή και να 



αποστείλει το απόκοµµα της συναλλαγής µε την τράπεζα, στο email της 
εταιρείας trialseurope@mgcsports.com  ή µε Viber, ή µε WhatsApp στο 
(0030) 694 29 39 260. 

4. Το κόστος συµµετοχής στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS 
EXPERIENCE, για κάθε έναν από τους συνοδούς-επισκέπτες που θα 
πάρουν µέρος είναι: 

• 819€ για όποιον εξοφλήσει άµεσα ως εξής: Προκαταβολή 250€ έως 23 
Δεκεµβρίου 2019, και το υπόλοιπο ποσό των 569€ έως 3 Ιανουαρίου 
2020. 

• 919€ για όποιον εξοφλήσει µε 5 δόσεις ως εξής:  Προκαταβολή (1η 
δόση) 250€ έως 23 Δεκεµβρίου 2019, η 2η δόση 100€ έως 3 Ιανουαρίου 
2020, η 3η δόση 250€ έως 3 Φεβρουαρίου 2020, η 4η δόση 200€ έως 3 
Μαρτίου 2020 και η 5η δόση 119€ έως 15 Μαρτίου 2020. 

5. Όλες οι πληρωµές από τους συµµετέχοντες θα πρέπει να καταβληθούν 
στην εταιρεία, µε αποστολή εµβάσµατος (κατάθεση στον τραπεζικό 
λογαριασµό της εταιρείας). 

6. Στην κατάθεση του εµβάσµατος, ο συµµετέχων συνοδός πρέπει να 
αναγράφει στην αιτιολογία της κατάθεσης το ΕΠΩΝΥΜΟ και το ΟΝΟΜΑ 
του συµµετέχοντα και να αποστείλει το απόκοµµα της συναλλαγής µε την 
τράπεζα, στο email της εταιρείας trialseurope@mgcsports.com  ή µε Viber, 
ή µε WhatsApp στο (+30) 694 29 39 260. 

7. Μόλις ληφθεί από τη MGC SPORTS LTD, το ποσό της προκαταβολής καθώς 
και όλο το ποσό της εξόφλησης του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS 
EXPERIENCE της  MGC SPORTS LTD, ο συµµετέχων συνοδός λαµβάνει 
επιβεβαίωση, τηλεφωνική ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλου 
πρόσφορου τρόπου και του αποστέλλετε η απόδειξη πληρωµής στο e-mail 
που έχει δηλώσει. 

8. Εάν ένας συµµετέχων συνοδός καθυστερήσει µε την πληρωµή της 
προκαταβολής ή των δόσεων, πέραν των παραπάνω ηµεροµηνιών, ο 
ποδοσφαιριστής αφαιρείται αυτόµατα από τη λίστα εγγραφής και δεν 
επιστρέφεται κανένα ποσό, το οποίο θα θεωρηθεί ως αποζηµίωση για την 
επιπλέον διαχείριση. 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ MGC SPORTS LTD 

BANK: NATWEST  
IBAN: GB58NWBK60400532281080  
BIC: NWBKGB2L 

Άρθρο 3. Ακύρωση 

1. Με την αποστολή του ηλεκτρονικού εντύπου εγγραφής, ή µε οποιοδήποτε 
άλλο πρόσφορο τρόπο και µε την πραγµατική καταβολή του απαιτούµενου 
τέλους εγγραφής (προκαταβολής), ο αποστολέας θα εγγραφεί οριστικά στο 
NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE και η πλήρης επιστροφή του 
τέλους εγγραφής (προκαταβολής) δεν είναι πλέον δυνατή. 

2. Σε περίπτωση ακύρωσης πριν από την 3η Ιανουαρίου 2018, η Διοργανώτρια 
Αρχή χρεώνει έξοδα διαχείρισης 250 ευρώ. Σε περίπτωση µεταγενέστερης 
ακύρωσης, δεν θα γίνει επιστροφή οποιουδήποτε ποσού, ως αποζηµίωση 
για την επιπλέον διαχείριση. Η οποιαδήποτε ακύρωση πρέπει να γίνει 
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αρχικά τηλεφωνικά στο (0030) 694 29 39 260 (Πάνος Γαγλίας – Επίσηµος 
εκπρόσωπος της MGC SPORTS στην Ελλάδα) και κατόπιν εγγράφως προς τη  
MGC SPORTS LTD στο email της εταιρείας trialseurope@mgcsports.com 

3. Αν η ακύρωση της εγγραφής οφείλεται σε ασθένεια που προέκυψε κατά το 
χρονικό διάστηµα πρακτικής άσκησης πριν την έναρξη του NORTH LONDON 
FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE και εφόσον η διάρκεια της σωµατικής 
ανικανότητας του διαρκεί πέραν της 29ης Μαρτίου 2020, το εγγεγραµµένο 
πρόσωπο πρέπει να προσκοµίσει έγκυρο πιστοποιητικό γιατρού Δηµοσίου 
Νοσοκοµείου, στη  MGC SPORTS LTD, που να το αιτιολογεί αυτό 
εµπεριστατωµένα. Μόνο τότε µπορεί να ανακτηθεί το ήµισυ των χρηµάτων 
που έχουν δοθεί. Εάν ο οποιοσδήποτε συµµετέχων συνοδός δεν προσκοµίσει 
το πιστοποιητικό αυτό, τότε δεν υπάρχει επιστροφή οποιοδήποτε 
χρηµατικού ποσού. Χρήµατα για τα αεροπορικά εισιτήρια, δεν 
επιστρέφονται. 

4. Σε περίπτωση ασθένειας ή τραυµατισµού που προέκυψε κατά τη διάρκεια 
του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE – δεν θα επιστραφεί 
κανένα χρηµατικό ποσό. 

5. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του τέλους εγγραφής (προκαταβολής), 
αλλά ούτε και του ποσού εξόφλησης του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS 
EXPERIENCE   της  MGC SPORTS LTD, µετά την 29η Μαρτίου 2020 και 
ουσιαστικά την έναρξη του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, 
σε περίπτωση απουσίας ή µη ηθεληµένης συµµετοχής ή για άλλους 
(διαφόρους) λόγους η µη συµµετοχή του έχοντα δηλώσει συµµετοχή στις 
δραστηριότητές του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE. 

6. Σε περίπτωση που κάποιος ακυρώσει τη συµµετοχή του, είναι δυνατόν να 
τοποθετηθεί ένας άλλος στη θέση του, πρώτου βαθµού συγγένειας. 

7. Η οποιαδήποτε ακύρωση πρέπει να γίνει πρώτα τηλεφωνικά στο (0030) 694 
29 39 260 (Πάνος Γαγλίας – Επίσηµος εκπρόσωπος της MGC SPORTS στην 
Ελλάδα) και κατόπιν εγγράφως προς τη  MGC SPORTS LTD στο email της 
εταιρείας trialseurope@mgcsports.com 

8. Εάν τυχόν ο αριθµός των εγγραφών είναι πολύ χαµηλός, η Διοργανώτρια 
Αρχή µπορεί πάντα να αποφασίσει να ακυρώσει το NORTH LONDON 
FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE. Η ήδη καταβληθείσα προκαταβολή εγγραφής 
και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει δοθεί, απλά θα επιστραφούν. 

Άρθρο 4. Συγκρότηση γκρουπ – Αναχώρηση και επιστροφή γκρουπ – 
Αεροπορικά εισιτήρια – Πρόγραµµα 

1. Η συγκρότηση του γκρουπ, που θα ταξιδέψει στην Αγγλία για το NORTH 
LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2020. Η 
καταλυτική ώρα συγκέντρωσης, ορίζεται το αργότερο σε 2,5 ώρες πριν την 
αναχώρηση του αεροσκάφους, µε το οποίο η MGC SPORTS LTD θα έχει κάνει 
κρατήσεις, σε συνεργαζόµενο τουριστικό γραφείο. 

2. Τα αεροπορικά εισιτήρια αναχώρησης για Αγγλία (29/3/2020) και 
επιστροφής στην Αθήνα (1/4/2020), δεν περιλαµβάνονται στην τιµή. Η MGC 
SPORTS LTD δεν εκδίδει αεροπορικά εισιτήρια και οι συµµετέχοντες µπορούν 
να απευθυνθούν σε ταξιδιωτικά γραφεία ή εταιρείες ή οπουδήποτε αλλού 
θέλουν, κατά µόνας, για την έκδοσή τους. Ωστόσο, µπορούν αν το 
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επιθυµούν να απευθυνθούν και στο συνεργαζόµενο τουριστικό γραφείο µε 
τη  MGC SPORTS LTD, στο οποίο η MGC SPORTS LTD, θα κάνει κρατήσεις, 
ώστε να συγκροτηθεί εύρυθµα και σε συγκεκριµένη ώρα το γκρουπ της 
αποστολής, πριν την αναχώρηση από την Αθήνα. 

3. Όποιος επιλέξει να ταξιδέψει µόνος, θα ενταχθεί στο γκρουπ στο ξενοδοχείο 
στο Λονδίνο και θα απενταχθεί από το γκρουπ, πάλι από το ξενοδοχείο στο 
Λονδίνο, πριν την αναχώρηση του γκρουπ από το ξενοδοχείο για το 
αεροδρόµιο και το ταξίδι επιστροφής. 

4. Το συνεργαζόµενο µε την MGC SPORTS LTD τουριστικό γραφείο στην Ελλάδα 
είναι: 

All Travel Services  
Tel: (+30) 2103315750  
Email: info@alltravelservices.com.gr  
https://www.alltravelservices.com.gr 

5. Πρόγραµµα γκρουπ, για το NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS 
EXPERIENCE   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΔΩΝ 

ΗΜΕΡΑ 1 (ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ) 

• Αναχώρηση από την Αθήνα 

• Άφιξη στο Λονδίνο  

• Μεταφορά στο ξενοδοχείο και εγκατάσταση 

• Επίσκεψη στο γήπεδο Tottenham Hotspur Stadium. Το Tottenham Hotspur 
Stadium είναι ένα αξιοθέατο που πρέπει να δείτε! Θα περιηγηθείτε στο νέο 
γήπεδο, της Τότεναµ θα περπατήσετε µέσα στη σήραγγα που βγαίνουν οι 
παίκτες, θα πατήσετε το χορτάρι στο γήπεδο, θα δείτε τις εξέδρες, τη µικτή 
ζώνη, το αµφιθέατρο, τα αποδυτήρια και θα βγάλετε πολλές φωτογραφίες. 

• Δείπνο και διανυκτέρευση 

ΗΜΕΡΑ 2 (ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ) 

• Πρωινό  

• Πρωί: Παρακολούθηση της Προπόνησης, µε προπονητές από την Ακαδηµία 
της Τότεναµ 

• Μεσηµεριανό  

• Απόγευµα: Παρακολούθηση των Φιλικών Αγώνων των ηλικιακών γκρουπ, µε 
Αγγλικές οµάδες, αντίστοιχης ηλικιακής κατηγορίας. Αξιολόγηση των 
ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια των αγώνων από σκάουτερ των οµάδων 
Τότεναµ, Γουέστ Χαµ,  Φούλαµ, Κρίσταλ Πάλας, ΚΠΡ, Ρέντινγ, Λέιτον 
Όριεντ, Μπάρνετ. 

• Δείπνο και διανυκτέρευση 

https://www.alltravelservices.com.gr


ΗΜΕΡΑ 3 (ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ) 

• Πρωινό. 

• Πρωί: Παρακολούθηση της Προπόνησης, µε προπονητές από την Ακαδηµία 
της Τότεναµ 

• Γεύµα  

• Απόγευµα: Παρακολούθηση των Φιλικών Αγώνων των ηλικιακών γκρουπ, µε 
Αγγλικές οµάδες, αντίστοιχης ηλικιακής κατηγορίας. Αξιολόγηση των 
ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια των αγώνων από σκάουτερ των οµάδων 
Τότεναµ, Γουέστ Χαµ,  Φούλαµ, Κρίσταλ Πάλας, ΚΠΡ, Ρέντινγ, Λέιτον 
Όριεντ, Μπάρνετ. 

• Δείπνο και διανυκτέρευση 

ΗΜΕΡΑ 4 (ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ) 

• Πρωινό στο ξενοδοχείο. 

• Check out και αναχώρηση για το αεροδρόµιο 

• Μεταφορά στο αεροδρόµιο  

• Αναχώρηση για Αθήνα 

Οι συµµετέχοντες συνοδοί ή επισκέπτες δεσµεύονται και είναι απαιτητό να 
σέβονται τους αθλητές – προπονητές – εκπαιδευτές – σκάουτερ οµάδων  – 
µάνατζερ (players agent’s) – εκπροσώπους οµάδων – άλλο προσωπικό – πολίτες 
της ξένης χώρας. 

Ελεύθερες ώρες 

Για τους συνοδούς υπάρχει η δυνατότητα, µε επιπλέον χρέωση, να 
πραγµατοποιηθεί στις ελεύθερες ώρες δηµιουργία γκρουπ, για µετακίνηση και 
ξενάγηση στο Λονδίνο και στα καταστήµατα της πόλης,  καθώς και βραδινής 
εξόδου. 

Άρθρο 5. Ευθύνη 

1. Η  MGC SPORTS LTD κατά τη διοργάνωση του NORTH LONDON FOOTBALL 
CLUBS EXPERIENCE, δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για απώλεια, κλοπή, 
υλικές ζηµιές και τραυµατισµούς, κατά τη διάρκεια του NORTH LONDON 
FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE. 

2. Η  MGC SPORTS LTD δεν έχει καµία υποχρέωση και ευθύνη, για τις 
µετακινήσεις των συνοδών ή επισκεπτών, που αφορούν τόσο την άφιξή τους 
στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας την 29η Μαρτίου 2020, 
όσο και την αναχώρησή τους από αυτό, µετά την άφιξη της αποστολής την 
1η Απριλίου 2020 και φυσικά όσων ενταχθούν ή απενταχθούν από το 
γκρουπ στην Αγγλία πριν ή µετά την ένταξη και την απένταξή τους 
αντίστοιχα, λόγω ότι επέλεξαν να ταξιδέψουν µε πτήση που έκλεισαν µόνοι 
τους και όχι αυτή που ταξιδεύει το γκρουπ που θα συγκροτήσει η MGC 
SPORTS LTD. 

3. Η όποια υποχρέωση της  MGC SPORTS LTD ξεκινά από τη συγκρότηση της 
αποστολής, µόνο όσων ταξιδέψουν ως γκρουπ (2,5 ώρες πριν την 



αναχώρηση του αεροσκάφους για Λονδίνο), στο αεροδρόµιο Ελευθέριος 
Βενιζέλος της Αθήνας την 29 Μαρτίου 2020, έως την άφιξη (επιστροφή 
αποστολής) του αεροσκάφους στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της 
Αθήνας την 1 Απριλίου 2020. 

4. Επικεφαλής της αποστολής και του ποδοσφαιρικού προγράµµατος, είναι ο 
επίσηµος εκπρόσωπος της MGC SPORTS LTD στην Ελλάδα, κύριος 
Παναγιώτης Γαγλίας. 

5. Τόσο ο συµµετέχων συνοδός στην αποστολή συνοδός όσο και οι οικείοι του, 
δηλώνουν ρητά ότι δεν έχουν, ούτε θα επιδιώξουν στο µέλλον, ουδεµία 
αξίωση από τη MGC SPORTS LTD, σε περίπτωση τραυµατισµού, αρρώστιας, 
θανάτου, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης κλπ. 

Άρθρο 6. Κώδικας δεοντολογίας για τους συµµετέχοντες 

1. Οι συνοδοί ή επισκέπτες πρέπει να ακολουθούν τις εκδηλώσεις και τα 
ωράρια του γκρουπ, από τη συγκρότησή του και µετά, και έως την 
επιστροφή αυτού στο αεροδρόµιο της Αθήνας. 

2. Οι συµµετέχοντες συνοδοί ή επισκέπτες δεν είναι υποχρεωµένοι να 
ακολουθήσουν το πρόγραµµα αν δεν το επιθυµούν, αρκεί να το έχουν 
δηλώσει στον επικεφαλής της αποστολής. 

3. Οι συµµετέχοντες συνοδοί ή επισκέπτες πρέπει να αντιµετωπίζουν το υλικό 
και τους χώρους του ξενοδοχείου στο Λονδίνο, καθώς και τους χώρους που 
θα επισκεφτούν βάσει του προγράµµατος της διοργάνωσης του NORTH 
LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, µε σεβασµό και προσοχή. Εάν το 
οποιοδήποτε υλικό ή εγκατάσταση υποστεί βλάβη ή καταστραφεί, ο 
υπαίτιος συµµετέχων συνοδός υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζηµία. 

4. Οι συµµετέχοντες συνοδοί ή επισκέπτες δεσµεύονται όπως µε τη 
συµπεριφορά τους διατηρούν τους χώρους που τους φιλοξενούν, πάντα 
τακτοποιηµένους και καθαρούς. 

5. Οι συµµετέχοντες συνοδοί ή επισκέπτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν 
ευπρεπή στάση και συµπεριφορά έναντι των ποδοσφαιριστών, αλλά και 
προς την οµάδα των προπονητών και συνοδών, Ελλήνων και ξένων. 

Άρθρο 7. Καιρικές συνθήκες – Άλλες απρόσµενες συνθήκες 

Η διοργάνωση NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE της MGC SPORTS LTD, 
διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει µια προπόνηση ή αγώνα, λόγω καιρικών ή 
άλλων απρόσµενων συνθηκών και να την αντικαταστήσει µε µια άλλη κατάλληλη 
δραστηριότητα της απολύτου επιλογής της. 

Άρθρο 8. Φωτογραφίες και βίντεο 

Η διοργάνωση NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE της  MGC SPORTS LTD,  
διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα να δηµοσιεύει υλικό φωτογραφιών και εικόνας από 
τα µαθήµατα κατάρτισης ποδοσφαίρου και αγώνων, στο NORTH LONDON FOOTBALL 
CLUBS EXPERIENCE της  MGC SPORTS LTD, αλλά και γενικά όλης της εκδήλωσης από 
την αναχώρηση από το αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, έως την 
άφιξη πάλι σε αυτό.. 



Με την εγγραφή τους, οι συµµετέχοντες συµφωνούν ρητά ότι η διοργάνωση του 
NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE της  MGC SPORTS LTD, µπορεί να 
χρησιµοποιεί και να διανέµει αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο, µόνο για την 
προώθηση των δικών της σκοπών, όπου αυτή επιλέξει. 

Κατά τη διάρκεια του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE της  MGC 
SPORTS LTD, οι φωτογραφίες και οι εικόνες λαµβάνονται για διαφηµιστικό υλικό, 
τόσο στον πραγµατικό, όσο και στον εικονικό κόσµο. Αν είσθε αντίθετοι µε τη 
χρήση αυτού του οπτικού υλικού, σας ζητάµε να το δηλώσετε ρητά στο πλαίσιο 
“Σχόλια-Παρατηρήσεις” που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο κάτω µέρος της 
φόρµας εγγραφής, άµεσα κατά την εγγραφή σας. 

Άρθρο 9. Προσωπικά δεδοµένα 

Τα προσωπικά δεδοµένα που έχουν αναγραφεί στην φόρµα εγγραφής του NORTH 
LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE της  MGC SPORTS LTD, κατά την εγγραφή, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την εταιρεία για διαφηµιστικούς και εµπορικούς 
σκοπούς. 

Άρθρο 10. Διατροφή / Αλλεργίες / Χρήση φαρµάκων 

Ακολουθείτε µια ειδική διατροφή ή έχετε κάποιες αλλεργίες ή χρόνια ασθένεια; 
Συµπληρώστε όλα όσα γνωρίζετε γι αυτό στη φόρµα εγγραφής. Η λήψη φαρµάκων 
και η δοσολογία λήψης είναι δική σας ευθύνη. 

Άρθρο 11. Απολεσθέντα αντικείµενα 

Τα απολεσθέντα αντικείµενα που θα βρεθούν, θα φυλάσσονται από εµάς για άλλες 
τρεις εβδοµάδες µετά την ολοκλήρωση του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS 
EXPERIENCE, της  MGC SPORTS LTD. Αν ο ιδιοκτήτης είναι γνωστός, θα ενηµερωθεί 
σχετικά. Μπορείτε να τα παραλάβετε από τα γραφεία της  MGC SPORTS LTD στο 
Λονδίνο. 

Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, ουδεµία ευθύνη βαραίνει τη  MGC SPORTS LTD 
και η Διοργανώτρια Αρχή έχει το δικαίωµα να κάνει χρήση των αντικειµένων αυτών 
κατά το δοκούν. 

Άρθρο 12. Κανονισµοί διαδικασίας 

1. Σηµείο εκκίνησης  

• Στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, της  MGC SPORTS LTD, οι 
συµµετέχοντες υποχρεούνται να ακολουθούν, απαρέγκλιτα, καθηµερινά το 
ηµερήσιο ωριαίο πρόγραµµα του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS 
EXPERIENCE, της  MGC SPORTS LTD. 

• Συµπεριφερόµαστε πάντα µε σωστό τρόπο, ακόµη και αν οι άλλοι είναι 
λιγότερο σωστοί. 

• Σεβόµαστε πάντα τους αθλητές – προπονητές – εκπαιδευτές – σκάουτερ 
οµάδων  – µάνατζερ (players agent’s) – εκπροσώπους οµάδων – άλλο 
προσωπικό – πολίτες της ξένης χώρας. 

• Δεχόµαστε το άλλο άτοµο όπως είναι και δεν δηµιουργούµε διακρίσεις όσον 
αφορά το χρώµα του δέρµατος, τις πεποιθήσεις, το πολιτισµικό υπόβαθρο, 
την εµφάνιση, τις επιδόσεις και τις προτιµήσεις. 

• Δεν επιπλήττουµε, παρενοχλούµε, χτυπάµε ή κουτσοµπολεύουµε. 

• Αποφεύγουµε και αναφέρουµε κάθε είδους σεξουαλική παρενόχληση. 



• Δεν χρησιµοποιούµε οποιαδήποτε µορφή λεκτικής ή σωµατικής βίας. 

• Μένουµε µακριά από τα αντικείµενα και πράγµατα του άλλου, διατηρούµε 
την αθλητική υποδοµή και το περιβάλλον καθαρό. 

2. Υποχρεώσεις 

• Να είστε τουλάχιστον 10 λεπτά στον χώρο πριν από την ώρα που έχει 
καθοριστεί οποιοδήποτε ραντεβού. 

• Ο επικεφαλής έχει το δικαίωµα να σας αρνηθεί την πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα, εάν έχετε καθυστερήσει. 

3. Απαγορεύεται ρητά η λεκτική επίθεση προς οποιοδήποτε συµµετέχει στο 
NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, της  MGC SPORTS LTD, 
καθώς και ο εκφοβισµός ή οι απειλές εναντίον του. Όλα αυτά δεν θα γίνουν 
ανεκτά. Οι επικεφαλής θα λάβουν σχετικές οδηγίες. 

• Με απόφαση του επικεφαλής, σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος από 
έναν συµµετέχοντα, θα µπορεί αυτός να αποβληθεί εκτός εγκατάστασης και 
θα ενσωµατωθεί στο γκρουπ όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη 
δραστηριότητα. 

• Κατά τη διάρκεια µιας δραστηριότητας, ο επικεφαλής της αποστολής της 
MGC SPORTS LTD να αρνηθεί για πολύ σηµαντικό λόγο σε έναν συµµετέχοντα 
την πρόσβαση σε µια εγκατάσταση και την παραµονή του εκεί. Ο 
συµµετέχων συνοδός, θα ενσωµατωθεί στο γκρουπ όταν ολοκληρωθεί η 
συγκεκριµένη δραστηριότητα.. 

4. Η χρήση σωµατικής βίας 

• Η χρήση σωµατικής βίας απαγορεύεται, γιατί αποτελεί παραβίαση του 
νόµου. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που απαγορεύονται 
από το νόµο: (όπλα, ναρκωτικά, κλπ). Σε τέτοια περίπτωση πέραν των 
άλλων ενεργειών θα γίνει αναφορά και στην αστυνοµία. Οι επικεφαλής θα 
λάβουν σχετικές οδηγίες. 

• Σύµφωνα µε την εικόνα του επικεφαλής, σε περίπτωση παραβίασης του 
παρόντος από έναν συµµετέχοντα, αυτός θα µπορεί να αποβληθεί εκτός 
εγκατάστασης και θα ενσωµατωθεί στο γκρουπ όταν ολοκληρωθεί η 
συγκεκριµένη δραστηριότητα. µε άµεση ισχύ. 

5. Απαγορεύεται ρητά η χρήση πέραν του µέτρου αλκοολούχων ποτών, καθώς 
και τα ναρκωτικά. Αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Οι επικεφαλής θα λάβουν 
σχετικές οδηγίες επί του θέµατος αυτού. 

Ο συµµετέχων συνοδός στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, της  
MGC SPORTS LTD συνοδός ή επισκέπτης δηλώνει ότι έλαβε γνώση των 
ανωτέρω και συµφωνεί και αποδέχεται εκ προοιµίου ρητά και ανεπιφύλακτα τη 
νοµιµότητα, την ισχύ και την αναγκαιότητα της εφαρµογής τους. 

Αν είσθε αντίθετοι µε τα διαλαµβανόµενα στα παραπάνω Άρθρα, σας ζητάµε να 
το δηλώσετε ρητά στο πλαίσιο “Σχόλια-Παρατηρήσεις” που παρέχεται για το 
σκοπό αυτό στο κάτω µέρος της φόρµας εγγραφής, άµεσα κατά την εγγραφή. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Του ……………………..………………………………………….….………………………………………………… 



Με την παρούσα δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι διάβασα και κατανόησα το 
περιεχόµενο του παρακάτω κειµένου: 

Δηλώνω ότι λαµβάνω γνώση ότι τα στοιχεία µου θα χρησιµοποιηθούν για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α), β) και γ) του 
επισυναπτόµενου στο παρόν ενηµερωτικού δελτίου, δηλαδή για σκοπούς που 
αφορούν τις διοικητικό-λογιστικές και στατιστικές διατυπώσεις, σχετικές µε την 
εγγραφή και τη διεξαγωγή του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, της  
MGC SPORTS LTD και επιπλέον 

Συγκατατίθεµαι δεν συγκατατίθεµαι στη χρησιµοποίηση των στοιχείων µου, δηλαδή 
για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο δ) του παρόντος 
ενηµερωτικού δελτίου, δηλαδή για κατάρτιση προφίλ, όπως για παράδειγµα η 
ανάλυση των προτιµήσεων του Ενδιαφερόµενου που γίνεται µε αυτοµατοποιηµένα 
µέσα για τη βελτίωση της εµπορικής προσφοράς 

συγκατατίθεµαι δεν συγκατατίθεµαι στη χρησιµοποίηση των στοιχείων µου, για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο ε) του παρόντος 
ενηµερωτικού δελτίου, δηλαδή για σκοπούς άµεσου µάρκετινγκ και την αποστολή 
εµπορικών ανακοινώσεων – και εξατοµικευµένων – που έχουν ως αντικείµενο 
πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις ή επιφυλασσόµενα προνόµια, καθώς και για τη 
διεξαγωγή δηµοσκόπησης ή έρευνας αγοράς 

συγκατατίθεµαι δεν συγκατατίθεµαι στη χρησιµοποίηση των στοιχείων µου, για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο στ) του παρόντος 
ενηµερωτικού δελτίου, έτσι ώστε η MGC SPORTS LTD και οι εταιρείες που 
συνδέονται µε την ίδια, απευθείας ή µέσω τρίτων, να µπορούν να καθορίζουν, 
αναπαράγουν και να διανέµουν ή γενικότερα να χρησιµοποιούν τις φωτογραφίες 
και/ή τις εικόνες εν γένει (και αναπαραγόµενες σε βίντεο), που ελήφθησαν στο 
πλαίσιο του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, της  MGC SPORTS LTD,  
και για λόγους προώθησης και διαφήµισης και µέσω κάθε διαύλου διανοµής και 
µορφής διάδοσης. 

Ο ΔΗΛΩΝ 

Αν δεν συγκατατίθεστε µε κάποια ή όλα τα παραπάνω, σας ζητάµε να το 
δηλώσετε ρητά στο πλαίσιο “Σχόλια-Παρατηρήσεις” που παρέχεται για το 
σκοπό αυτό στο κάτω µέρος της φόρµας εγγραφής, άµεσα κατά την εγγραφή. 

  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ 679/2016 
(ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – “GDPR“) 

Αγαπητέ φίλε-η, 

1. Η  MGC SPORTS Limited (εφεξής:  MGC SPORTS LTD), που εδρεύει στο: 2 
Wythburn Court, 34 Seymour Place, W1H 7 NS London UK, υπό την ιδιότητα 
του «Υπευθύνου» της επεξεργασίας δεδοµένων, χρησιµοποιεί τα προσωπικά 
δεδοµένα των ενδιαφεροµένων προσώπων (εφεξής ο Ενδιαφερόµενος) και 
συγκεκριµένα του συµµετέχοντα στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS 
EXPERIENCE [τόπος του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, της  
MGC SPORTS LTD] που οργανώνει η  MGC SPORTS LTD. Τα προσωπικά 
δεδοµένα χορηγούνται από µέρους των ενδιαφεροµένων γονέων ή 
συλλέγονται πριν ή κατά τη διάρκεια του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS 
EXPERIENCE, της  MGC SPORTS LTD, για τους ακόλουθους σκοπούς: α) 



διατυπώσεις σχετικά µε την εγγραφή στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS 
EXPERIENCE, της  MGC SPORTS LTD και τη συµµετοχή σ’ αυτό, β) σκοποί που 
σχετίζονται µε τη διεξαγωγή του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS 
EXPERIENCE, της  MGC SPORTS LTD, από διοικητικό-λογιστικής άποψης, γ) 
στατιστικοί σκοποί σε ανώνυµα δεδοµένα, δ) σκοποί κατάρτισης προφίλ, ε) 
σκοποί επιχειρησιακού και στρατηγικού µάρκετινγκ, στ) για τους σκοπούς 
της υλοποίησης των οπτικοακουστικών έργων και περιεχόµενο πολυµέσων 
(εφεξής, τα «Περιεχόµενα»), που θα µπορούν να διανέµονται, όλα ή/και εν 
µέρει, σε κάθε δίαυλο διανοµής και µέσω τύπων διάδοσης στο κοινό εξ 
αποστάσεως. 

2. Η  MGC SPORTS LTD ενηµερώνει ότι: α) για τους σκοπούς που αναφέρονται 
παραπάνω τα προσωπικά δεδοµένα του Ενδιαφερόµενου θα επεξεργάζονται 
και µε πληροφορικά, τηλεφωνικά, τηλεµατικά και οπτικοακουστικά µέσα, 
καλωδιακά ή δορυφορικά, µαγνητικά, χάρτινα και εγχειρίδια, σύµφωνα µε 
τους κανόνες εµπιστευτικότητας και ασφάλειας που θεσπίζονται από το 
νόµο, β) σε περίπτωση διακοπής της επεξεργασίας δεδοµένων, για 
οποιοδήποτε λόγο, τα δεδοµένα θα καταστρέφονται ή θα διαγράφονται γ) 
τα δεδοµένα του ενδιαφερόµενου δεν θα γίνονται αντικείµενο διάδοσης 
(εκτός των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 (στ) όσον αφορά τις 
φωτογραφικές εικόνες και/ή βίντεο, σε περίπτωση που έχει δοθεί 
συγκατάθεση για τη διάδοσή τους), και θα µπορούν να κοινοποιούνται σε 
συνεργαζόµενες εταιρείες, εντεταλµένες από την ίδια τη  MGC SPORTS LTD, 
σε εταιρείες ή τους χορηγούς ή σε εταιρείες µάρκετινγκ ή έρευνας αγοράς 
(βλέπε Σηµείωση 1), αποκλειστικά και µόνο για τη συµµετοχή και τη 
διαχείριση της συµµετοχής στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS 
EXPERIENCE, της  MGC SPORTS LTD και για τους περαιτέρω σκοπούς για τους 
οποίους εκφράστηκε η συγκατάθεση (στην περίπτωση ανεπιθύµητων 
ανακοινώσεων, ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να αντιτάσσεται ανά πάσα 
στιγµή στην επεξεργασία, µε εύκολο τρόπο και δωρεάν, σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών 
Δεδοµένων), ε) ο ενδιαφερόµενος χαίρει του δικαιώµατος πρόσβασης στα 
προσωπικά του δεδοµένα και τα άλλα δικαιώµατα, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 
έως 22 του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών 
Δεδοµένων – GDPR (το περιεχόµενο του οποίου, για λόγους ευκολίας, 
παρατίθεται στην παρούσα ανακοίνωση), σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
άσκησης των δικαιωµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Νέου 
Ευρωπαϊκού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων – GDPR, στ) η 
επεξεργασία δεδοµένων µπορεί επίσης να πραγµατοποιείται και από 
εταιρείες που συνεργάζονται µε τη  MGC SPORTS LTD, σύµφωνα µε τις 
µεθόδους που περιγράφονται στη συνέχεια στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο. 

3. Η παροχή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προαιρετική. Ωστόσο, η 
τυχόν άρνηση παροχής των δεδοµένων για τους σκοπούς που σχετίζονται µε 
την εγγραφή στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, της  MGC 
SPORTS LTD και τους συναφείς διοικητικό-λογιστικούς σκοπούς, που 
αναφέρονται στο προηγούµενο σηµείο 1) στοιχείο α) και β), θα συνεπάγεται 
στην αδυναµία εγγραφής στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS 
EXPERIENCE, της  MGC SPORTS LTD και την απολαβή των σχετικών 
υπηρεσιών που προσφέρει η  MGC SPORTS LTD. Ακόµη και οποιαδήποτε 
µεταγενέστερη αντίθεση ή ανάκληση της επεξεργασίας προσωπικών 
δεδοµένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς θα έχει ως αποτέλεσµα τον 
άµεσο αποκλεισµό της εγγραφής και απολαβής των σχετικών υπηρεσιών. 
Τα προσωπικά δεδοµένα θα χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς αυτούς, 



ακόµη και χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόµενου, καθότι η 
επεξεργασία είναι αναγκαία για την εφαρµογή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την ένταξη του ενδιαφερόµενου στο NORTH LONDON 
FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, της  MGC SPORTS LTD. Τα δεδοµένα θα 
υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία υπό ανώνυµη µορφή, για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στο σηµείο 1 στοιχείο γ). Η τυχόν άρνηση 
συγκατάθεσης στην χρησιµοποίηση των δεδοµένων για τους περαιτέρω 
σκοπούς κατάρτισης προφίλ, επιχειρησιακού και στρατηγικού µάρκετινγκ, 
υλοποίησης των Περιεχοµένων που αναφέρονται στο σηµείο 1), στοιχεία δ), 
ε), στ) δεν συνεπάγονται σε καµιά συνέπεια, πλην της αδυναµίας να 
συµπεριληφθούν σε στατιστικές αναλύσεις ή περιεχόµενα πολυµέσων ή να 
ενηµερώνονται για τυχόν στατιστικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, 
πρωτοβουλίες µάρκετινγκ, προώθησης και διαφήµισης, λήψης 
ανακοινώσεων στατιστικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και εµπορικού 
ενδιαφέροντος. 

4. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Υπευθύνου της επεξεργασίας, τα 
δεδοµένα µπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις αρµόδιες αρχές 
για τη διεξαγωγή των επιµέρους δραστηριοτήτων επεξεργασίας (π.χ. 
Διοίκηση, Πωλήσεις, Μάρκετινγκ), καθώς επίσης και από τους διορισθέντες 
ως διαχειριστές ή Υπεύθυνοι. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και 
πολιτιστικών, κοινωνικών πρωτοβουλιών τους, προώθησης διαφήµισης, 
marketing, merchandising, χορηγιών, η  MGC SPORTS LTD θα µπορεί να 
ανακοινώνει τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου σε τρίτους, που αναφέρονται 
στη σηµείωση 1, οι οποίοι ορίστηκαν Υπεύθυνοι για τη διαχείριση της 
εγγραφής στο NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, της  MGC 
SPORTS LTD ή για αποκλειστικούς τους σκοπούς για τους οποίους ο 
Ενδιαφερόµενος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 

5. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο. 24 του Νέου 
Ευρωπαϊκού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων – GDPR, είναι 
η  MGC SPORTS LTD που εδρεύει στο : 2 Wythburn Court, 34 Seymour Place, 
W1H 7 NS London UK. Με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων µπορείτε 
να επικοινωνείτε για αιτήµατα η παρατηρήσεις στις ακόλουθη διεύθυνση: : 2 
Wythburn Court, 34 Seymour Place, W1H 7 NS London UK (Γραφείο Ελέγχου 
Δεδοµένων) – ΤΗΛ. 0044 77 999 16 444, e–mail: 
trialseurope@mgcsports.com. 

6. Τα προσωπικά δεδοµένα του Ενδιαφερόµενου θα τηρούνται σε διακοµιστές 
που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η  MGC SPORTS LTD δεν θα 
µεταβιβάσει τα προσωπικά δεδοµένα του Ενδιαφερόµενου σε χώρες που 
βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην Μεγάλης Βρετανίας. Τα 
προσωπικά δεδοµένα του Ενδιαφερόµενου θα φυλάσσονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σχέσης µε τη  MGC SPORTS LTD για τη συµµετοχή στο NORTH 
LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, της  MGC SPORTS LTD. Μετά τη λήξη 
της σύµβασης, η  MGC SPORTS LTD θα τηρήσει τα προσωπικά δεδοµένα που 
σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της σύµβασης και του νόµου, αλλά και φορολογικής φύσης. 
Στη συνέχεια, τα προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε την εκτέλεση της 
σύµβασης θα τηρούνται για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τη νόµιµη 
προθεσµία παραγραφής, για την τυχόν διεκδίκηση ή υπεράσπιση 
δικαιώµατος στο δικαστήριο. 

7. Ο Ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα: α) να πετύχει τη διακοπή της 
επεξεργασίας στις περιπτώσεις όπου η χρησιµοποίηση των προσωπικών του 



δεδοµένων γίνεται για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης, µεταξύ 
άλλων, και σε σχέση µε τις υπηρεσίες οι οποίες είναι πανοµοιότυπες µε 
αυτές που ήδη παρέχονται από την εταιρεία µας (δικαίωµα ένστασης) β) να 
λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τους σκοπούς για τους οποίους 
υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, την 
περίοδο της επεξεργασίας και τα πρόσωπα στα οποία διαβιβάζονται τα 
δεδοµένα (δικαίωµα πρόσβασης), γ) να πετύχει τη διόρθωση ή την 
ολοκλήρωση λανθασµένων προσωπικών δεδοµένων που αφορούν τον 
Ενδιαφερόµενο (δικαίωµα διόρθωσης), δ) να πετύχει τη διαγραφή των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον Ενδιαφερόµενο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: (i) τα δεδοµένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για 
τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, (ii) ο Ενδιαφερόµενος έχει 
αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδοµένων, εφόσον 
υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συναίνεσής του, (iii) ο 
Ενδιαφερόµενος έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών 
δεδοµένων που τον αφορούν σε περίπτωση που αυτά χρησιµοποιούνται για 
το νόµιµο συµφέρον µας, ή (iv) η επεξεργασία των προσωπικών του 
δεδοµένων δεν είναι σύµφωνη µε το νόµο. Ωστόσο, επισηµαίνουµε ότι η 
αποθήκευση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τη  MGC SPORTS LTD 
είναι νόµιµη, εάν είναι απαραίτητη για να της επιτραπεί η εκπλήρωση 
νοµικής υποχρέωσης ή για να επιβεβαιώσει, ασκήσει ή υπερασπιστεί 
δικαίωµά της στο δικαστήριο (δικαίωµα ακύρωσης), ε) να εξασφαλίζει ότι τα 
προσωπικά δεδοµένα που αφορούν τον Ενδιαφερόµενο, αποθηκεύονται 
µόνο, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε άλλη χρήση τους, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: (i) ο Ενδιαφερόµενος αµφισβητεί την ακρίβεια των 
προσωπικών δεδοµένων, για την περίοδο που είναι απαραίτητα, για να µας 
επιτρέψει να επαληθεύσουµε την ακρίβεια αυτών των προσωπικών 
δεδοµένων, (ii) η επεξεργασία είναι παράνοµη αλλά ο Ενδιαφερόµενος, σε 
κάθε περίπτωση, αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών του δεδοµένων 
από µέρους µας, iii) τα προσωπικά δεδοµένα είναι απαραίτητα για την 
αξιολόγηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση ενός δικαιώµατος στο 
δικαστήριο, (iv) ο Ενδιαφερόµενος έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία και 
αναµένει την επαλήθευση της πιθανής επικράτησης των νόµιµων λόγων µας, 
όσον αφορά την επεξεργασία έναντι εκείνων του ενδιαφεροµένου (δικαίωµα 
περιορισµού), στ) να λαµβάνουν σε κοινή µορφή, αναγνώσιµη από αυτόµατη 
και διαλειτουργική συσκευή, τα προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε τον 
Ενδιαφερόµενο, εάν αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάµει σύµβασης 
ή βάσει τη συγκατάθεσή του (δικαίωµα φορητότητας). 

8. Σας υπενθυµίζουµε, τέλος, ότι έχετε το δικαίωµα να απευθυνθείτε την Αρχή 
για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, για να διεκδικήσετε τα 
δικαιώµατά σας σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδοµένων. 

9. Πριν από τη συγκατάθεση, η  MGC SPORTS LTD και οι συνδεδεµένες εταιρείες 
θα είναι σε θέση να καθορίσουν, έστω και µέσω τρίτου, την εικόνα του 
Ενδιαφερόµενου και να την χρησιµοποιήσουν, µε τον τρόπο που την 
πέτυχαν, (και το όνοµα του Ενδιαφερόµενου) για την επίτευξη των 
Περιεχοµένων του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, της  MGC 
SPORTS LTD, που αναφέρεται στο σηµείο 1, (στ) Η  MGC SPORTS LTD θα έχει 
το δικαίωµα, αλλά, όχι την υποχρέωση να αναπαράγει τα Περιεχόµενα σε 
αριθµό που θα θεωρήσει καταλληλότερο και να τα διανείµει για 
διαφηµιστικούς και εµπορικούς σκοπούς ή επ’ ευκαιρία εορταστικών 
εκδηλώσεων. Η  MGC SPORTS LTD θα έχει το δικαίωµα αλλά όχι την 



υποχρέωση: (i) για την αναπαραγωγή και/ή µεταφορά σε άλλα µορφότυπα 
(format shiting) και/ή να εκτελεί την αναπαραγωγή σε αντίγραφα, 
προσωρινά και/ή να πραγµατοποιεί την αναπαραγωγή σε αντίγραφα 
προσωρινά και/ή µόνιµα, µε οποιονδήποτε τρόπο και/ή µορφή, µε 
οποιαδήποτε διαδικασία αναπαραγωγής, εικόνες και/ή κάθε προσωπικό 
στοιχείο που περιέχεται ή καθοιονδήποτε τρόπο αναφέρεται στις εικόνες, 
(ii) να επεξεργάζεται κα/ή επιµελείται, ή να επεξεργάζεται εκ νέου και εξ 
ολοκλήρου και/ή εν µέρει, µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο, τις εικόνες και 
τα προσωπικά δεδοµένα, (iii) να δηµοσιεύει, να εκτελεί, να εκπροσωπεί, να 
διαβιβάζει, να επικοινωνεί µε το κοινό, να θέτει στη διάθεση του κοινού, να 
διανέµει, να νοικιάζει και/ή να δανείζει και σε κάθε περίπτωση να 
χρησιµοποιεί σε οποιαδήποτε µορφή, εν όλο κα/ή εν µέρει, τα Περιεχόµενα, 
(iv) να χρησιµοποιεί τις εικόνες και/ή τα προσωπικά δεδοµένα µόνη και/ή 
µαζί µε εκείνα άλλων, σε οποιαδήποτε µορφή και/ή τρόπο µε οποιοδήποτε 
µέσο και/ή µέσο επικοινωνίας στο κοινό (συµπεριλαµβανοµένων των 
τηλεοπτικών µέσων, ιστοσελίδες, και social media οιασδήποτε φύσης), σε 
κάθε δίκτυο, δηµόσιο και/ή ιδιωτικό, εν όλο ή εν µέρει, (v) να εκτυπώνει 
και/ή να δηµοσιεύει και/ή να διανέµει τις εικόνες, τα σχετικά περιεχόµενα 
και/ή τα προσωπικά τους δεδοµένα, µόνη της και/ή µαζί µε εκείνα των 
άλλων, σε οποιοδήποτε τύπο εκδοτικού προϊόντος, (vi) να χρησιµοποιεί τα 
Περιεχόµενα και/ή τα προσωπικά δεδοµένα στον τοµέα των επικοινωνιών 
κάθε τύπου της  MGC SPORTS LTD και/ή των δικαιούχων της, καθώς και για 
τη προαγωγή και/ή διαφηµιστικούς σκοπούς των υπηρεσιών και προϊόντων 
που προσφέρονται από τη  MGC SPORTS LTD. Ο ενδιαφερόµενος δεν θα έχει 
κανένα δικαίωµα διεκδίκησης έναντι αυτών των χρήσεων. 

10. Σηµείωση: α) Ταχυδροµική Εταιρεία, β) Μεταφορείς, γ) Ταχυµεταφορές, δ) 
Εταιρείες που εκτελούν αποστολή και µεταφορά αλληλογραφίας, ε) 
Εταιρείες και/ή συνεργάτες που επιµελούνται επιτοπίως την διοργάνωση 
του NORTH LONDON FOOTBALL CLUBS EXPERIENCE, της  MGC SPORTS LTD, 
στ) Θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες σύµφωνα µε το άρθρο 2359 Α.Κ., 
ζ)Οµάδες ποδοσφαίρου, Ακαδηµίες ποδοσφαίρου, Σχολές ποδοσφαίρου, η) 
Εταιρείες συνδεδεµένες µε τη  MGC SPORTS LTD, θ) συµβεβληµένα 
ξενοδοχεία, ι) σύµβουλοι της  MGC SPORTS LTD, κ) εταιρείες που εκτελούν 
αθλητικές δραστηριότητες µάρκετινγκ και δραστηριότητες σε συνεργασία 
και/ή κοινό µάρκετινγκ µε τη  MGC SPORTS LTD, λ) εταιρείες παραγωγής 
οπτικοακουστικών έργων και περιεχόµενα πολυµέσων. Ενηµερωµένος 
κατάλογος των εταιρειών αυτών (Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισµού Προστασίας 
Προσωπικών Δεδοµένων – GDPR) είναι διαθέσιµος στην έδρα της  MGC 
SPORTS LTD και στον ιστότοπο https://mgcsports.co.uk/ και µπορεί επίσης 
να χορηγηθεί µε την αποστολή συγκεκριµένου αιτήµατος στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου trialseurope@mgcsports.com 


