ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Οι κάτωθι υπογράφοντες/Ο κάτωθι υπογράφων/Η κάτωθι υπογράφουσα:
α)…………………………………………………….………………του………………………με αρ.ΑΔΤ……………………..,
κάτοικος ………………, οδού ………………..
β)…………………………………………………………………………του………………………με αρ.ΑΔΤ……………………,
κάτοικος …………….., οδού …………………,

δηλώνουμε/δηλώνω, ως ασκούντες/ασκών/ασκούσα την επιμέλεια και τη γονική μέριμνα
του ανήλικου τέκνου μας/μου…………………………………………….….…, …… τάξης του Σχολείου
……………………………………………………………………………………………………………, το οποίο συμμετέχει
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas 2022 στις 28-29 Μαΐου
2022 στο Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού, στους
Θρακομακεδόνες, που διεξάγει ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
& Επιστήμης με διακριτικό τίτλο WRO Hellas με στρατηγικό συνεργάτη την εταιρεία
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ («COSMOTE»), τα εξής:

1) Συναινώ και δέχομαι όπως το ανήλικο τέκνο μου συμμετέχει με την φωνή και την εικόνα
του στην φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση για την επικοινωνία του Πανελλήνιου
Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas 2022 με θέμα τη ρομποτική, με σκοπό
την προβολή του οπτικού ή/και ηχητικού ή/και οπτικοακουστικού υλικού που θα παραχθεί
(εφεξής «΄Εργο») σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και ειδικότερα σε ραδιόφωνο,
τηλεόραση, κινηματογράφο, ημερήσιο και περιοδικό τύπο, στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες
ενημερωτικού χαρακτήρα, στην ιστοσελίδα της COSMOTE (συμπεριλαμβανομένης αυτής
που τηρείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - social media) και την εν γένει διαφημιστική
και εμπορική εκμετάλλευση του άνω υλικού και κάθε σχετικού με τη Δράση γεγονότος ή/και
εκδήλωσης, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης μου ή δικαίωμα λήψης αμοιβής ή άλλης
τυχόν αποζημίωσης.
2) Συμφωνώ, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι τα ανωτέρω δεν προσβάλλουν την
προσωπικότητα και λοιπά δικαιώματα του τέκνου μου που απορρέουν από τα άρθρα 57 επ.
ΑΚ, και σε κάθε περίπτωση παραιτούμαι από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση.
3) Με την παρούσα εκχωρώ και μεταβιβάζω στην COSMOTE όλα τα πνευματικά και
συγγενικά δικαιώματα του τέκνου μου που σχετίζονται με τη συμμετοχή του τέκνου μου με
την φωνή και εικόνα επί του Έργου, για τις παραπάνω αναφερόμενες χρήσεις, παγκοσμίως
και στο διηνεκές, δικαιούμενης της COSMOTE να ασκεί ακωλύτως όλες τις εξουσίες που
πηγάζουν από αυτό συμπεριλαμβανόμενης και της μεταβίβασής τους. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, εκχωρώ και μεταβιβάζω άνευ οικονομικού ανταλλάγματος τα ακόλουθα
δικαιώματα του τέκνου μου επί του Έργου: (α) το δικαίωμα πρώτης εγγραφής της εικόνας,
φωνής κλπ. του τέκνου μου με μηχανικά ή άλλα μέσα σε υλικούς φορείς ήχου ή/ και εικόνας
κάθε μορφής, (β) το δικαίωμα άμεσης ή έμμεσης, προσωρινής ή μόνιμης αναπαραγωγής
αντιτύπων των υλικών φορέων σε οιασδήποτε μορφής υλικούς φορείς ήχου ή/ και εικόνας
και εκμετάλλευσης των φορέων αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο, (γ) το δικαίωμα δημόσιας
παρουσίασης, εκτέλεσης, λήψης, μετάδοσης και αναμετάδοσης του Έργου στο κοινό στα
ανωτέρω μέσα και δ) το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης του Έργου για εσωτερική χρήση και
αρχειακούς λόγους καθώς και για την παρουσίαση του σε διοργανώσεις και βραβεύσεις της

COSMOTE AE, της τελευταίας απαλλασσόμενης οιασδήποτε τυχόν ευθύνης της από την
διασπορά του Έργου μέσω διαδικτύου.
4) Ουδεμία απαίτηση ή αξίωση, οποιασδήποτε φύσης, έχω στο παρόν και στο μέλλον για
την παράδοση αντιγράφου του Έργου.
5) Αναγνωρίζω και δηλώνω υπεύθυνα και ανεπιφύλακτα ότι δε διαπλάθεται οιοδήποτε
δικαίωμα προσβολής των υπό τις παρ. 1, 2, 3 και 4 δηλώσεών μου, οι οποίες συνιστούν
ελεύθερες, ρητές και ανεπιφύλακτες δηλώσεις μου. Επιπροσθέτως αναγνωρίζω ότι δε
γεννάται οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση, οιασδήποτε φύσεως, είτε εκ της προσωπικότητάς
του τέκνου μου είτε εκ της εκμετάλλευσης του Έργου στο παρόν και στο μέλλον κατά της
COSMOTE εξαιτίας των υπό τις παρ. 1, 2, 3, και 4 δηλώσεών μου.
6) Παρέχω στην COSMOTE (ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας) και στους Συνεργάτες της (ως
Εκτελούντες την Επεξεργασία) την συγκατάθεσή μου για την εκ μέρους τους συλλογή,
τήρηση, αποθήκευση και γενικά επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του τέκνου μου
που γνωστοποίησα με τη συμμετοχή του τέκνου μου, για τους ακόλουθους σκοπούς: τη
βιντεοσκόπηση ή/και φωτογράφηση του τέκνου μου κατά τη συμμετοχή του στη Δράση, τη
διαφημιστική προβολή αυτής καθώς και την προβολή του Έργου στα ανωτέρω
αναφερόμενα μέσα.
7) Έχω ενημερωθεί από την COSMOTE για την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και φορητότητας των
προσωπικών δεδομένων του τέκνου μου καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής μου με
αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customerprivacy@cosmote.gr ή με
αποστολή fax στο 210-2511888 ή με επιστολή στη διεύθυνση: COSMOTE ΑΕ, Εξυπηρέτηση
Πελατών COSMOTE, Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι, με θέμα “Άσκηση δικαιωμάτων
προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την επικοινωνία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής – WRO Hellas 2021” και για την δυνατότητα υποβολής
καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ: +30 210 6475600 e-mail: contact@dpa.gr).

…………………………………………………………
(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή)

………………………………………………
(Τόπος)

......../……../2022
(Ημερομηνία)

