ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ και ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Kids Podcast Challenge: “Κλεισμένα Σπίτι”
Ο/Η υπογράφων(-ουσα), ενεργώντας υπό την ιδιότητα του γονέα/κηδεμόνα/ασκούντος τη γονική μέριμνα,
συναινώ στη συμμετοχή του τέκνου μου/ανηλίκου του οποίου ασκώ τη γονική μέριμνα (εφεξής ‘ανήλικος’)
στο Kids Podcast Challenge: «Κλεισμένα Σπίτι», μία παραγωγή των εταιρειών ‘NOVEL SK ΙΚΕ’, εδρεύουσας
επί της Δημ. Σούτσου 39, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα και ‘The Greek Podcast Project ΙΚΕ’, εδρεύουσας επί της Κύπρου
29, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 62 (από κοινού οι ‘Παραγωγοί’).
Με την παρούσα, χορηγώ άδεια στους ανωτέρω Παραγωγούς να χρησιμοποιούν, εάν το επιθυμούν και
χωρίς σχετική δέσμευση, το ηχητικό υλικό του ανηλίκου, να καταγράφουν και να αποτυπώνουν τη φωνή του
ανηλίκου και οιουδήποτε συμμετέχει σε αυτό, σε φιλμ, ταινία και κάθε άλλο μέσο ή υλικό, καθώς και το
απόλυτο δικαίωμα να χρησιμοποιούν σε οποιαδήποτε μορφή, να εκμεταλλεύονται, αναπαράγουν,
τροποποιούν και επεξεργάζονται το υλικό, να δημιουργούν παράγωγα έργα, να το εκθέτουν, δημοσιεύουν
και διαθέτουν στο κοινό μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων, μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, προσωπικών ιστολογίων/blogs, ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων κ.α., με σκοπό την παραγωγή και
προώθηση από τους Παραγωγούς, από κοινού ή χωριστά, του podcast «Κλεισμένα Σπίτι».
Κατανοώ και συμφωνώ ότι το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του podcast «Κλεισμένα Σπίτι»,
κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Παραγωγών, ενώ θα απαλειφθούν, πριν τη δημόσια παρουσίαση
του podcast, στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση ανηλίκου ή εν γένει συμμετέχοντος
(με την εξαίρεση αναφοράς σε μικρό όνομα ή ψευδώνυμο, επιλογής του συμμετέχοντος).
Ουδεμία οικονομική ή άλλης φύσεως αξίωση έχω για την παραχώρηση της παρούσας άδειας, παραιτούμαι
δε από κάθε δικαίωμα ή αξίωση που προκύπτει ή σχετίζεται με τη δημιουργία, τη χρήση και την καθ’
οιονδήποτε τρόπο και μέσο δημοσίευση και διανομή του podcast κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Οι Παραγωγοί, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ιδιωτικότητας
και θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων που οικειοθελώς κοινοποιείτε στα
πλαίσια συμμετοχής στο Kids Podcast Challenge: «Κλεισμένα Σπίτι» (ενδεικτικά όνομα, email, καθώς και
κάθε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιέχεται στο ηχητικό υλικό). Νομική βάση
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τον ως άνω σκοπό, ήτοι την παραγωγή του podcast, είναι η
συγκατάθεσή σας την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της
συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε σε αυτή. Τα δεδομένα θα
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για όσο διάστημα είναι αναγκαίο σύμφωνα με τον σκοπό για τον
οποίο αποκτήθηκαν, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω διατήρηση για την προστασία των συμφερόντων της
Εταιρείας. Πριν τη δημόσια παρουσίαση του podcast, οποιαδήποτε δεδομένα που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε ταυτοποίηση ανηλίκου ή εν γένει συμμετέχοντος (με την εξαίρεση αναφοράς σε μικρό όνομα
ή ψευδώνυμο, επιλογής του συμμετέχοντος) θα απαλειφθούν. Ως υποκείμενο των προσωπικών σας
δεδομένων, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, τη διόρθωση ή διαγραφή αυτών, το
δικαίωμα να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους, το δικαίωμα στη φορητότητα των
δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν έχετε απορίες ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας,
παρακαλούμε στείλτε μας email στο privacy@a8inea.com.
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