
                                                                                                                                                 
 

        

Yamaha YZ125; YZ85; YZ65 bLU cRU FIM Europe Cups 

Δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων  

  

Η Yamaha Motor Europe N.V., τα υποκαταστήματά της και οι συνδεδεμένες εταιρείες της (καλούμενες στο 
εξής και Yamaha, εμείς, εμάς/μας) θεωρεί την ιδιωτικότητά σας καίριας σημασίας. Όταν εγγράφεστε στο bLU 
cRU Cup (ακολούθως καλούμενο και ως η εκδήλωση) ή/και συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του 
bLU cRU Cup, είναι σημαντικό για εμάς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με προσοχή και 
ασφάλεια, με διάφανο τρόπο.  

1 Ποιος εκτελεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για το bLU cRU Cup; 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης bLU cRU Cup, εμείς και οι Ευρωπαίοι διανομείς μας, και 
συγκεκριμένα ο διανομέας μας που εδρεύει στη χώρα σας, θα επεξεργαστούν τα προσωπικά 
δεδομένα σας, ως συνεργαζόμενοι ελεγκτές δεδομένων στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών 
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι καθορίζουμε από κοινού τους 
σκοπούς και τα μέσα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που εκτελούνται από 
πλευράς τους, σε σχέση με το bLU cRU Cup. Ο εθνικός διανομέας του YME στη χώρα σας είναι 
υπεύθυνος για την τοπική επικοινωνία και να διατηρεί άμεση επαφή με τους Αναβάτες ή/και τους 
Νόμιμους κηδεμόνες τους. 

Στην παρούσα Δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του Yamaha bLU cRU Cup, σας 
ενημερώνουμε αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας που εκτελείται από 
εμάς στα πλαίσια του bLU cRU Cup της Yamaha. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με 
αυτό το ζήτημα, επικοινωνήστε μαζί μας. Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, 
στα πλαίσια της επίσκεψης της ιστοσελίδας μας, π.χ. κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας 
Συμμετοχής για το bLU cRU Cup, καλείσθε να ανατρέξετε στην παρούσα Πολιτικής προστασίας 
προσωπικών δεδομένων για τις αγωνιστικές εκδηλώσεις μας και την Πολιτική Cookie. 

2 Σε ποιον απευθύνεται η παρούσα Δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων για το 
Yamaha bLU cRU Cup;  

Στα πλαίσια του bLU cRU Cup που διοργανώνουμε, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα 
των ακόλουθων κατηγοριών ατόμων:  

I. Αναβάτες: παιδιά ηλικίας 13 - 16 που συμμετέχουν στο YZ125 bLU cRU Cup. 

Αναβάτες: παιδιά ηλικίας 11 - 13 που συμμετέχουν στο YZ85 bLU cRU Cup. 

Αναβάτες: παιδιά ηλικίας 8 - 11 που συμμετέχουν στο YZ65 bLU cRU Cup. 

II. Νομικοί κηδεμόνες: γονείς ή/και νομικοί εκπρόσωποι του Αναβάτη. 

III. Άλλα μέρη: άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στις δραστηριότητες του bLU cRU Cup, όπως οι 
υπεύθυνοι επικοινωνίας μερών που συμμετέχουν στη διοργάνωση της εκδήλωσης και 
ατόμων που παρευρίσκονται στην εκδήλωση. 

3 Πώς λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;  



                                                                                                                                                 
 

        

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του bLU cRU Cup που διοργανώνουμε, ενδέχεται να λάβουμε 
τα προσωπικά δεδομένα σας από διάφορες πηγές, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. 

• (Άλλοι) Αναβάτες ή (άλλοι) Νομικοί κηδεμόνες. 

• Συνεργάτες/επαφές της Yamaha που εμπλέκονται στο  bLU cRU Cup.  

• Τρίτα μέρη που ορίζονται από την Yamaha στο πλαίσιο του bLU cRU Cup. 

• Άλλα μέρη που εμπλέκονται στο bLU cRU Cup. 

• Μέσω του διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), στο 
μέτρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. 

• Κρατικές αρχές π.χ. σε περίπτωση έρευνας. 

• Άλλα τρίτα μέρη κατά περίπτωση. 

 
4 Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;  

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς: 

1. Για λόγους εγγραφής, για την επεξεργασία και επιβεβαίωση της συμμετοχής του Αναβάτη 
στο bLU cRU Cup. 

2. Για διαχειριστικούς λόγους, ώστε να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή/παρακολούθηση/ενασχόλησή σας με τη διοργάνωση οποιασδήποτε 
δραστηριότητας του bLU cRU Cup. 

3. Για τη διατήρηση της επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με τις δραστηριότητες bLU cRU 
Cup στις οποίες εγγραφήκατε ή με τις οποίες συνδέεστε με άλλο τρόπο. 

4. Για την επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (π.χ. ατύχημα με μηχανή).  

5. Για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας. 
 
6. Για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών στα πλαίσια δραστηριοτήτων και για τις 

εμπειρίες σας με τις δραστηριότητες του bLU cRU Cup.  
 
7. Για να σας ενημερώσουμε για επερχόμενες, παρεμφερείς εκδηλώσεις.  

8. Για την αποτροπή και διαχείριση αντιδικιών και άλλων νομικών ζητημάτων. 

9. Για την παρακολούθηση/διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και κανονισμούς 
της εκδήλωσης και τις νομικές υποχρεώσεις. 



                                                                                                                                                 
 

        

10. Για τη δημόσια προώθηση και προβολή του bLU cRU Cup. 

 
Στα πλαίσια του bLU cRU Cup, δεν χρησιμοποιείται από πλευράς μας καμίας μορφής 
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών δημιουργίας 
προφίλ πελατών. 

5 Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς;  

Εάν εμπλέκεστε στο bLU cRU Cup, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες πληροφορίες για 
εσάς, για τους σκοπούς που περιγράφονται κατωτέρω. 

Κατηγορία προσωπικών δεδομένων Σχετικός σκοπός επεξεργασίας  
(αναφέρεται στους αριθμούς στην ενότητα 3) 

 Αναβάτες Νομικοί  
κηδεμόνες 

Άλλα μέρη 

Πλήρες όνομα 1-2, 5-6, 8-10 1-9 2-9 

Ταχυδρομική διεύθυνση (εργασίας ή/και 
ιδιωτική) 

1-2, 5-6, 8-9 x 2-3, 5-9 

Διεύθυνση email x 1-3, 5-9 2-3, 5-9 

Αριθμός κινητού τηλεφώνου x 1-6, 8-9 2-6, 8-9 

Τίτλος θέσης εργασίας και άλλα στοιχεία 
εργασίας 

x x 2-9 

Ηλικία 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Τύπος εγγράφου στοιχείων ταυτότητας x 1-2, 8-9 x 

Εθνικότητα και γλώσσα 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Αριθμός αγώνα 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Μεγέθη ενδυμάτων/εξοπλισμού αναβάτη 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Κατά πόσο ο Αναβάτης φέρει πλήρη άδεια από 
την εθνική ομοσπονδία και αγωνίζεται με 
Yamaha YZ για πρωτάθλημα σε Ευρωπαϊκή 
χώρα 

1-2, 5-6, 8-9 x x 

Την απόδοση του Αναβάτη κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης 

1-2, 5-6, 8-10 x x 

Πληροφορίες για το Νομικό κηδεμόνα του 
Αναβάτη 

1-2, 5-6, 8-9 x x 



                                                                                                                                                 
 

        

Πληροφορίες για τον Αναβάτη του Νομικού 
κηδεμόνα 

x 1-9 x 

Άλλες πληροφορίες που παρέχονται από το 
θέμα των στοιχείων σε επικοινωνία με την 
Yamaha 

1-2, 5-6, 8-9 1-9 2-9 

 
6 Νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο εφόσον επιτρέπεται σύμφωνα με κάποια από 
τις νομικές βάσεις επεξεργασίας. Στα πλαίσια του bLU cRU Cup, βασιζόμαστε σε μία από τις 
ακόλουθες νομικές βάσεις για την επεξεργασία των στοιχείων σας: 

• Εκτέλεση συμβάσεως. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης 
στην οποία αποτελείτε συμβαλλόμενο μέρος ή για την εκτέλεση ενεργειών, κατόπιν 
αιτήματός σας, πριν την υπογραφή συμβάσεως. Αυτή η νομική βάση ενδέχεται να ισχύει 
για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενός εργολήπτη που ορίζεται από εμάς και 
για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των Αναβατών στο διαγωνισμό. 

• Έννομα συμφέροντα. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς μας που 
σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ως αναφέρθηκαν ανωτέρω ή για 
άλλα έννομα συμφέροντα, δικά μας ή τρίτων μερών, με την εξαίρεση των περιπτώσεων 
όπου τα συμφέροντα της ιδιωτικότητάς σας υπερέχουν των εν λόγω συμφερόντων. Αυτή η 
νομική βάση εφαρμόζεται για την ανάλυση από πλευράς μας των επιδόσεων των Αναβατών 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

• Συναίνεση. Έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς 
για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους λόγους. Αυτή η νομική βάση εφαρμόζεται στις 
δραστηριότητες επεξεργασίας για τις οποίες έχουμε λάβει τη συναίνεσή σας μέσω της 
Φόρμας Εγγραφής του bLU cRU Cup.  

• Νομική υποχρέωση. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με κάποια 
νομική υποχρέωση, η οποία τυγχάνει εφαρμογής σε εμάς. Αυτή η νομική βάση ενδέχεται 
να ισχύσει σε περίπτωση όπου αιτηθεί η συνεργασία μας σε έρευνα αρμόδιας εποπτικής 
αρχής. 

• Ζωτικά συμφέροντα. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων σας ή αυτών κάποιου άλλου μέρους. Αυτή η νομική βάση ενδέχεται να 
ισχύσει, για παράδειγμα, εάν χρειάζεται να επεξεργαστούμε συγκεκριμένα προσωπικά 
δεδομένα ενός Αναβάτη σε περίπτωση ατυχήματος και εάν δεν μπορούμε να βασιστούμε 
σε κάποια από τις παραπάνω νομικές βάσεις. 

 
Εάν είστε υποχρεωμένοι να διαθέσετε προσωπικά δεδομένα, θα ενημερωθείτε συγκεκριμένα για 
αυτό το γεγονός, εάν κάτι τέτοιο δεν είναι άλλως εμφανές. Αυτό ισχύει επίσης σε περίπτωση όπου 
η παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών από πλευράς σας αποτελεί συμβατική ή νομική απαίτηση 
ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη συμβάσεως. 

7 Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες σας;  

7.1 Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για διάστημα μεγαλύτερο από το απαιτούμενο 
για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, στα πλαίσια του bLU cRU Cup. Αυτό σημαίνει 
ότι θα διατηρήσουμε τελικά τις πληροφορίες σας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, εκτός και εάν 



                                                                                                                                                 
 

        

χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για μεγαλύτερο διάστημα, ώστε να συμμορφωθούμε 
με την ισχύουσα νομοθεσία ή για τον προσδιορισμό, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

7.2 Θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας νωρίτερα, εάν τα επεξεργαζόμαστε βάσει 
συγκατάθεσης από πλευράς σας και αποσύρετε την εν λόγω συγκατάθεση.    

8 Ποιος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας;  

Οι πληροφορίες σας υπόκεινται σε επεξεργασία από πρόσωπα που απασχολούνται από ή εκ 
μέρους της Yamaha ή άλλα μέρη που εμπλέκονται στη διοργάνωση ή/και διεξαγωγή του bLU cRU 
Cup. Μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα διαθέτουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, 
βάσει αναγκαιότητας και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Όπου απαιτείται από 
την ισχύουσα νομοθεσία, συνάπτουμε συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων ή άλλες συμφωνίες 
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων με τα εν λόγω μέρη.  

9 Πώς μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ;  

Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τοποθεσία εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, έχουμε λάβει 
κατάλληλες προφυλάξεις για τη νομιμοποίηση της μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων σας 
σε χώρα που βρίσκεται εκτός της ΕΟΧ, εάν η εν λόγω χώρα δεν παρέχει επαρκές επίπεδο 
προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως 
η σύναψη με το εν λόγω μέρος Πρότυπων Συμβατικών Όρων όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα 
που λαμβάνουμε για τη διαφύλαξη της εν λόγω μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων σας, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

10 Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;  

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας. Για την 
αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή κοινοποίησης, εφαρμόζουμε κατάλληλα 
φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη των πληροφοριών που συλλέγουμε και 
επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς. 

10.1 Ενδεικτικά, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: 

Μέτρα τεχνικής ασφάλειας που εφαρμόζονται από πλευράς μας: 
• Ταυτοποίηση και επαλήθευση στοιχείων ταυτότητας. 
• Ελεγχόμενη πρόσβαση (λογική και φυσική ασφάλεια και ασφάλεια εξοπλισμού, π.χ. 

θησαυροφυλάκιο, θυρωρός, τείχος προστασίας, τμηματοποίηση δικτύου). 
• Μητρώο πρόσβασης (τεχνικός έλεγχος εξουσιοδοτήσεων (όσο το δυνατό πιο 

περιορισμένες) και διατήρηση αρχείων καταγραφής). 
• Εφαρμογή αντίμετρων για το αθέμιτο λογισμικό (σαρωτές ιών, συστήματα ανίχνευσης 

παρείσφρησης, ασφάλεια τελικού σημείου, συστηματική ενημέρωση προγραμμάτων 
λογισμικού) 

• Εφαρμογή κρυπτογράφησης δικτύου και δεδομένων 
• Διαχείριση τεχνικών τρωσιμοτήτων (διαχείριση προγραμμάτων επιδιόρθωσης). 
• Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων για τη διαφύλαξη της διαθεσιμότητας και 

προσβασιμότητας των προσωπικών δεδομένων. 
• Αυτόματη διαγραφή παρωχημένων δεδομένων. 



                                                                                                                                                 
 

        

• Εκτέλεση λιγότερων δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων στους διακομιστές της 
εταιρείας και περισσοτέρων σε εξοπλισμό τελικού χρήστη. 

 
Μέτρα οργανωτικής ασφάλειας που εφαρμόζονται από πλευράς μας: 
• Διαχείριση ελέγχου πρόσβασης (ανάθεση αρμοδιοτήτων για την ασφάλεια των 

πληροφοριών). 
• Προαγωγή της ευαισθητοποίησης για θέματα ασφάλειας σε νέους και υφιστάμενους 

υπαλλήλους. 
• Προσδιορισμός διαδικασιών περιοδικής δοκιμής, εκτίμησης και αξιολόγησης των μέτρων 

ασφαλείας. 
• Τακτικός έλεγχος των αρχείων καταγραφής. 
• Ανάπτυξη πρωτοκόλλου για τη διαχείριση των παραβιάσεων δεδομένων και συμβάντων 

σχετικών με την ασφάλεια. 
• Σύναψη συμβάσεων εμπιστευτικότητας και επεξεργασίας δεδομένων. 
• Αξιολόγηση κατά πόσο είναι δυνατή η επίτευξη των ίδιων στόχων με λιγότερα προσωπικά 

δεδομένα. 
• Παροχή πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σε λιγότερα άτομα εντός της εταιρείας. 
• Προσδιορισμός της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και των υποκείμενων ζητημάτων για 

κάθε επεξεργασία. 

 
10.2 Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι οι επικοινωνίες μέσω διαδικτύου, 

συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν είναι πάντα ασφαλείς. Η Yamaha 
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια προσωπικών 
πληροφοριών πέραν του εύλογου ελέγχου της. 

11 Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ενημερώσετε τις πληροφορίες σας;  

Ως υποκείμενοι των δεδομένων σας, διαθέτετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με την 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, εάν και στο μέτρο που αυτό αντιστοιχεί: 

• Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας. 
• Το δικαίωμα αποκατάστασης ανακριβών ή ημιτελών προσωπικών σας δεδομένων. 
• Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να επηρεάζει 

το νομότυπο της βάσει συναίνεσης επεξεργασίας, η οποία εκτελέστηκε πριν την εν λόγω 
ανάκληση. 

• Το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας. 
• Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. 
• Το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. 
• Το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας. 

 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε σχέση με τα παραπάνω δικαιώματα ή άλλα ζητήματα 
που αφορούν στην προστασία δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που 
παρέχονται κατωτέρω. Θα διαχειριστούμε το αίτημά σας με προσοχή και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.   

Εάν συνεχίζετε να θεωρείτε ότι δεν διαχειριστήκαμε το αίτημά σας ικανοποιητικά ή εάν επιθυμείτε 
να υποβάλλετε καταγγελία, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 
(dpo@yamaha-motor.nl). Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για να εντοπίσετε την αρμόδια εθνική Αρχή Προστασίας 



                                                                                                                                                 
 

        

Προσωπικών Δεδομένων, ανατρέξτε εδώ για μια λίστα των εθνικών Αρχών Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων στην ΕΕ. 

12 Τα στοιχεία επικοινωνίας μας 

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα αναφορικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων σας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται 
κατωτέρω. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη γλώσσα σας, εάν αυτή είναι μία από τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 
 
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - Ολλανδία 
 
Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων μας στη διεύθυνση: dpo@yamaha-motor.nl.  

 


