
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Προς τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς» 

 

Όνομα:  

Επώνυμο:  

Όνομα και επώνυμο πατέρα:  

Όνομα και επώνυμο μητέρας:  

Ημερομηνίας γέννησης:  

Τόπος γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου ταυτότητας:  

Τηλέφωνο:  

Τόπος κατοικίας:  

Οδός και αριθμός  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τον νόμο, 
δηλώνω ότι: 

Ως γονέας/κηδεμόνας   που ασκώ την επιμέλεια του/της ανηλίκου ………………………………..………. 
................................................................................................. ηλικίας ........................,  
αφού ενημερώθηκα για τους όρους προστασίας των προσωπικών του δεδομένων όπως αναφέρονται 
στην ενημέρωση για τους όρους του Μαθητικού Διαγωνισμού ταινίας μικρού μήκους με τίτλο «Πόσες 

γλώσσες μιλά η δική μου αιωνόβια ελιά», 

 
Α. ΠΑΡΕΧΩ ρητά την συγκατάθεση μου όπως: 

1. Ο/Η  ανήλικος  συμμετέχει  στον Μαθητικό διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους «Πόσες 

γλώσσες μιλά η δική μου αιωνόβια ελιά», που διοργανώνεται από το Cultural Foundation The 
Routes of the Olive Tree (OTRoutes)      

 ΝΑΙ                       ΟΧΙ 



2. Ο/Η  ανήλικος  υποβάλει το παραγόμενο από την πλευρά του κινηματογραφικό υλικό 
(ταινία μικρού μήκους), κατά τη διάρκεια του οποίου είχε δημιουργικό ή καλλιτεχνικό ρόλο, 
συμμετέχοντας στην προπαραγωγή, παραγωγή και μεταπαραγωγή του.     

 ΝΑΙ                       ΟΧΙ 

3. Παραχωρώ στο Cultural Foundation The Routes of the Olive Tree (OTRoutes) μια 
παγκόσμια, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη και χωρίς περιορισμούς άδεια χρήσης όλου ή 
μέρους της ταινίας ή αποσπάσματος αυτής, άνευ καταβολής δικαιωμάτων και με 
δυνατότητα παραχώρησης περαιτέρω άδειας (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, 
διανομής, τροποποίησης, παρουσίασής του στο κοινό) με σκοπό την προβολή του μέσω 
ψηφιακής πλατφόρμας που θα επιλέξει το Cultural Foundation The Routes of the Olive Tree 
(OTRoutes), με την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών   

 ΝΑΙ                       ΟΧΙ 

4. Τα εντεταλμένα όργανα του  Cultural Foundation The Routes of the Olive Tree (OTRoutes) 
να επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στον/στην ανήλικο   
(«προσωπικά δεδομένα»), καθώς  και αυτά που  αφορούν στην παραγωγή, όπως: 1. 
Προσωπικά δεδομένα του/της, ως δημιουργού: α)  Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, 
ρόλος του/της ως συντελεστού στην πνευματική δημιουργία. β) Δεδομένα επικοινωνίας : 
Διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατοικίας,  τηλεφωνικός αριθμός/ φαξ 
προαιρετικά,  2. Προσωπικά δεδομένα  περιλαμβανομένων δεδομένων ήχου και εικόνας, τα 
οποία περιέχονται στην πνευματική δημιουργία που υποβάλλεται στο πλαίσιο συμμετοχής 
στο διαγωνισμό.   

 ΝΑΙ                       ΟΧΙ 

5. Σε περίπτωση βράβευσης του/της ανηλίκου , το δικαίωμα  στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Πελοποννήσου της επεξεργασίας και δημοσίευσης φωτογραφίας/βίντεο του/της ανηλίκου 
κατά την βράβευση του/της.  
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων , εν γένει, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 
νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την 
Πολιτική Προστασίας του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου κατά τα αναφερόμενα 
στην ιστοσελίδα: https://www.peloponnisosdocfestival.com   και στο 

https://www.olivetreeroute.gr.  του Cultural Foundation The Routes of the Olive Tree 
(OTRoutes). 

 

Β. Δηλώνω ότι, έλαβα γνώση των Όρων του  Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινίας Μικρού Μήκους με τίτλο 
«Πόσες γλώσσες μιλά η δική μου αιωνόβια ελιά που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και του Cultural Foundation The Routes of the Olive Tree (OTRoutes), τους 
οποίους κατανόησα  και αποδέχομαι. 

https://www.olivetreeroute.gr/


Γ. Ενημερώθηκα ότι διατηρώ  το δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της παρούσης συγκατάθεσης 
που  χορηγώ  για την επεξεργασία φωτογραφίας/βίντεο του/της ανηλίκου, την οποία θα κοινοποιήσω 
εγγράφως στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και του Cultural Foundation The Routes of the 
Olive Tree (OTRoutes) καθώς και για τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων που περιέχονται  
στους ως άνω όρους του διαγωνισμού. 
 

Ημερομηνία:  

 

 

 

 

Υπογραφή 

 

 


