
 

Έντυπο ενημέρωσης συγκατάθεσης για χρήση  

φωτογραφίας και βίντεο σε εκδηλώσεις του ΕΚΠΑ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Τίτλος Εκδήλωσης: 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης που οργανώνει το ΕΚΠΑ, με υπεύθυνο οργάνωσης   όνομα 

υπευθύνου, διεύθυνση και τηλέφωνο… , ενδέχεται να  ληφθούν φωτογραφίες και να 

γίνουν ψηφιακές καταγραφές ( βίντεο)  τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τους 

διοργανωτές για τον σκοπό της προβολής της εκδήλωσης στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ ( 

άλλοι σκοποί μπορεί ν περιλαμβάνονται όπως δημοσίευση καταχωρήσεων σε ημερήσιο 

τύπο, στα social media, σε συγκεκριμένη (ες)  ομάδες παραληπτών  ), για την ενημέρωση 

του κοινού και της επιστημονικής κοινότητας για τις επιπτώσεις του ……...  (να 

αιτιολογούνται οι σκοποί καταγραφής και προβολής στο διαδίκτυο που να δικαιολογούν 

επίσης και τον χρόνο διατήρησης τους. Επίσης θα πρέπει να     αναφερθούν κατά 

προτίμηση σε ποιες συγκεκριμένα sites ή μέσα  θα γίνει η δημοσιοποίηση ή αν δεν είναι 

εύκολα προσδιορίσιμα  τις  αντίστοιχες κατηγορίες ομάδων sites ή μέσων ) 

Η συμμετοχή σας στην εκδήλωση είναι εθελοντική και  κατά την προσέλευσή σας στον 

χώρο της εκδήλωσης ( στον φυσικό ή τον ψηφιακό χώρο)  καταβάλουμε κάθε εύλογη 

προσπάθεια να μη γίνει  καταγραφή των προσωπικών σας δεδομένων είτε βρίσκεστε στον 

φυσικό χώρο της εκδήλωσης είτε παρακολουθείτε διαδικτυακά ( συνδέεστε ανώνυμα, με 

κλειστές κάμερες και μικρόφωνα) . Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις  στον/στην 

ομιλητή/ομιλήτρια χωρίς να καταγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε 

εναλλακτικά να υποβάλετε γραπτή ερώτηση ή χρησιμοποιήσετε το  email (user@uoa.gr) ή 

chat της πλατφόρμας  και αυτές θα επαναληφθούν προς όλους. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα που ενδεχομένως καταγράφηκαν θα   τα διατηρήσουμε για 

χχ έτη και η επεξεργασία τους βασίζεται στην συγκατάθεσή σας την οποία μας παρέχετε 

εφόσον βρίσκεστε στο φυσικό χώρο της εκδήλωσης /επιλέξατε να ανοίξετε την κάμερα 

και τα μικρόφωνα ( ένα από τα δύο ή και τα δύο ανάλογα με τον τρόπο εκδήλωσης). Έχετε 

τη δυνατότητα να αναιρέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας 

email στο χχχχχχ@uoa.gr και στην περίπτωση αυτή, θα διαγραφούν ή θα 

ανωνυμοποιηθούν τα τμήματα του ηλεκτρονικού περιεχομένου της εκδήλωσης που σας 

αφορούν. Η ανάκληση της συγκατάθεσή σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που έγινε βάσει της σχετικής συγκατάθεσης 

πριν την ανάκληση της.  Επιπλέον για τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε το δικαίωμα της 

πρόσβασης, της διαγραφής και του περιορισμού της επεξεργασίας. 

Εάν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τα 

δικαιώματα σας ή αν πιστεύετε ότι αυτά παραβιάζονται θα πρέπει  να επικοινωνήσετε με 

τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΚΠΑ dpo@uoa.gr  και θα ανταποκριθούμε το 

συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από  ένα μήνα. Εάν δεν επιλύσουμε το θέμα της 

παραβίασης των δεδομένων μπορείτε να  το καταγγείλετε  Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του site https://www.dpa.gr 

Μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα για την πολιτική προστασίας του απορρήτου 

και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδικτυακό μας τόπο 
https://www.uoa.gr/to_panepistimio/prostasia_prosopikon_dedomenon/  
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ΛΗΨΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Τίτλος Εκδήλωσης: 

χχχχχχχχχχ 

( η παρούσα πρότυπη λήψη συγκατάθεσης ( είναι η έντυπη έκδοση) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατά τη φυσική παρουσία στον χώρο της εκδήλωση, εφόσον κρίνεται ότι 

απαιτείται ρητή συγκατάθεση και εφόσον η επιχειρούμενη επεξεργασία θα 

χρησιμοποιηθεί  και για άλλους σκοπούς  πέρα της ανάρτησης το ΕΚΠΑ.  

Σε εξ αποστάσεως εκδήλωση, ανάλογη συγκατάθεση μπορεί να υλοποιηθεί με 

ηλεκτρονική φόρμα ή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από το την πλατφόρμα της 

ψηφιακής εκδήλωσης μέσω αυτής. Θα μπορούσε να υλοποιηθεί και μέσω email. Στη 

περίπτωση αυτή γίνεται η ανάλογη προσαρμογή των πεδίων και των στοιχείων που 

ζητούνται. 

Σε κάθε περίπτωση φυσική, ή εξ αποστάσεως η αρχική ενημέρωση πρέπει να υφίσταται) 

Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου και συμφωνώ να 

δημοσιοποιηθούν οι φωτογραφίες ή και τα βίντεο όπου εμφανίζομαι στα παρακάτω μέσα 

( Παρακαλούμε να συμπληρώσετε υποχρεωτικά μια από τις δύο επιλογές για τις 

φωτογραφίες και για το βίντεο): 

 

Μέσο προβολής Για τις Φωτογραφίες Για το Βίντεο 

Π.χ.   

Σε ιστοσελίδες του ΕΚΠΑ ΝΑΙ _____  ΟΧΙ_____ ΝΑΙ _____  ΟΧΙ_____ 

Σε ιστοσελίδες των Social Media ΝΑΙ _____  ΟΧΙ_____ ΝΑΙ _____  ΟΧΙ_____ 

Στον περιοδικό τύπο ΝΑΙ _____  ΟΧΙ_____   

 

 

Ονοματεπώνυμο …………………………………………………………………….. 

 

Ε-mail  /κινητό  …………………………………………………………………….. 

 

Υπογραφή   ……………………………………………………………………. 


