
 1  Η απόφαση της επιτροπής είναι τελική 
2 Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (General 
Data Protection Regulation – στο εξής “GDPR”) και είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. Βασικός μας στόχος είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαφάνεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για εμάς το απόρρητο, καθώς και 
η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας, για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να 
προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύννομα. 
 

Σελίδα 1 από 2 
 

 

Α/Α……………… 

 

 

 

                                                  Θέση φωτογραφίας 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

Ομάδα Νέων Ελλήνων Χορευτών R.A.D. . Κόστος συμμετοχής 10€. 

 

Γενικά Στοιχεία 

Όνομα Υποψήφιου:  ......................................................... Επίθετο Υποψήφιου:  ..................................................................  

Ημερομηνία Γέννησης:  .................................................... Ονοματεπώνυμο Γονέα:  .............................................................  

Διεύθυνση: ........................................................................  Τ.Κ.  ...................... Πόλη ..............................................................  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας (Σταθερό & Κινητό):………………………………………………………………………………………………………………….. 

E‐mail:  ...............................................................................  ......................................................................................................  

Το επίπεδο που θέλω να συμμετέχω είναι:………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Όνομα Σχολής Υποψηφίου:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ονόματα Καθηγητών:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση: .................................................................................................................  Πόλη: ……………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ............................................................ E-mail:   .............................................................................  

 

Παρακολουθείτε μαθήματα μπαλέτου;   ΝΑΙ                                     ΟΧΙ  

Αν ναι, πόσα χρόνια;  .........................................................  Πόσες ώρες αν εβδομάδα;  .........................................................  

ΦΟΡΕΑΣ  

R.A.D. Vaganova Cecchetti French I.S.T.D.   I.D.T.A 
     

      



 1  Η απόφαση της επιτροπής είναι τελική 
2 Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (General 
Data Protection Regulation – στο εξής “GDPR”) και είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. Βασικός μας στόχος είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαφάνεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για εμάς το απόρρητο, καθώς και 
η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας, για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να 
προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύννομα. 
 

Σελίδα 2 από 2 
 

 

 

 

 

 

Πώς μάθατε για την Ομάδα Νέων Χορευτών R.A.D. 

(R.A.D. Youth Ballet) 

Τη Δασκάλα μου   Τη Σχολή μου  

Το Facebook  Άλλο ...............................................................  

 

Έχετε συμμετάσχει ξανά σε ακρόαση της Ομάδας Νέων Χορευτών R.A.D. ? 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Οπτικοακουστικό Υλικό 

Επιτρέπετε στον Ελληνικό Σύλλογο της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου, να χρησιμοποιήσει οπτικοακουστικό 

υλικό, στο οποίο θα εμφανίζεστε, για προωθητικούς σκοπούς της Ομάδας, όπως δελτία τύπου, αφίσες κλπ.; 

 Επιτρέπετε                                ΝΑΙ                                                       ΟΧΙ 

 

Υπογραφή κηδεμόνα (για υποψήφιο κάτω των 18 ετών)  Υπογραφή υποψήφιου 

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

 

 


