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1η  Διεθνής Διαδικτυακή Συνάντηση 

 " Οι θεατρικές παιδικές και εφηβικές ομάδες ερμηνεύουν ρόλους 

μπροστά από ένα μικρόφωνο" 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υπεύθυνος ομάδας 

Όνομα………… Επώνυμο……………..Διεύθυνση………………… 

Τ.Κ……….………Τηλέφωνα……………….….  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο…………………… 

Ιδιότητα/Επάγγελμα…………………….. Ηλικία…………... 

Στοιχεία της ομάδας 

 

Όνομα της ομάδας ή του συλλόγου………………………...………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση της ομάδας/συλλόγου………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…....Τ.Κ……….………….. 

Τηλέφωνα…………………………………………….Fax…….…………….………… 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο……………………………………………………………… 

Υπεύθυνος συλλόγου (Πρόεδρος, Γραμματέας…)…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Έτος ίδρυσης…………………..…  
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Τίτλος της παρουσίασης………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

Συγγραφέας/Μεταφραστής(ανυπάρχει)………………………………………………

……...……………………... 

Σκηνοθέτης…………………………………………………………….. 

Διάρκεια της παρουσίασης………………… 

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων……………….. 

 

  Ο  αιτών  δηλώνει  για  τον ίδιο  ατομικά  αλλά ενεργώντας και   κατά  

υπεύθυνη δήλωση  του  για  λογαριασμό  του συνόλου των συμμετεχόντων στο 

«έργο» (  ενδεικτική αναφορά: συγγραφέας, μουσικός, τεχνική ομάδα, ηθοποιοί 

κ.λ.π.)  ότι για  τις  ανάγκες  του παρόντος  επιτρέπεται (ανευ ανταλλάγματος)  η 

κάθε  είδους  και  πάσης φύσεως χρήση, παρουσίαση  στο  «κοινό», εγγραφή ή 

αναπαραγωγή της παράστασης/έργου  ή μέρους αυτής, όπως κείμενα, στίχοι κλπ με 

οποιαδήποτε μηχανικά, οπτικά, ακουστικά  η άλλα μέσα προοριζόμενη για την  

συγκεκριμένη χρήση (ραδιοφωνική μετάδοση ή οποιαδήποτε  προβολή, ή  χρήση και  

προβολή μέσω  διαδικτύου -fb και  λοιπών μέσων κοινωνικής δικτύωσης-   ή για  

οποιαδήποτε παρεμφερή ή και  συνοδευτική χρήση και ότι  με  την παρούσα 

έγγραφη  δήλωση  δίδεται  στο  Θεατρικό Εικαστικό Καλλιτεχνικό Κέντρο η  

άδεια των  Δημιουργών. Ομοίως  δίδεται  η άδεια από τους  Δημιουργούς για 

οποιαδήποτε προσθήκη, παράλειψη ή τροποποίηση ανάλογα με τις ανάγκες της 

εκάστοτε προβολής. 

          Ο  αιτών/ υπεύθυνος ομάδας  

(υπογραφή και ολογράφως) 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 
13 ΓενΚαν 679/2016 ΕΕ και ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΟΝΕΑ (συνοδεύει το Εντυπο της Αίτησης 
Συμμετοχής και την Κατάσταση Συμμετεχόντων. 

Το Σωματείο_με την επωνυμία Θ.Ει.Κ.Κ. [Θεατρικό Εικαστικό Καλλιτεχνικό Κέντρο], το 

ΑΦΜ 09035229 - Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην 

οδό Αγίου Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου (Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης), 

Τ.Κ.54636 , τηλ.: 2310828402_, email: theatropoupoulo@yahoo.gr, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται από την Ρίτα Πουταχίδου_  ενημερώνει με το παρόν και σύμφωνα 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και, ειδικότερα, του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016 και του εθνικού 

νόμου 4624/2019,υπό την ιδιότητά του ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», τον αιτούντα 

και τα πρόσωπα  που  αυτός  εκπροσωπεί για  τις  ανάγκες  του παρόντος 

(δηλαδή κατά υπεύθυνη  δήλωσή του το σύνολο των   συμμετεχόντων στην 

ομάδα  του αιτούντος  «Υποκείμενα των Δεδομένων») ότι ο “Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας”, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού “Υ.Ε.”, “Εκτελούντες την 

Επεξεργασία”, τρίτοι ή αποδέκτες(υπουργεία, δημόσιες αρχές, άλλα θεατρικά 

εργαστήρια, βάσει συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση του “Υπευθύνου 

Επεξεργασίας” Ραδιοφωνικοι Σταθμοί  ή λόγω των έννομων συμφερόντων του ή σε 

εκπλήρωση καθήκοντός του ή για εκτέλεση σύμβασης),  συλλέγει, επεξεργάζεται 

και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος και  του  συνόλου των 

συμμετεχόντων  στην ομάδα  του αιτούντος,  που   αναφέρονται στην Αίτηση 

και στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα , τα οποία αυτοβούλως και για την ικανοποίηση 

του αιτήματος συμμετοχής υποβάλλει ο αιτών. Τα δεδομένα αυτά (απλά δεδομένα 

ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως:  Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνα,  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Ιδιότητα/Επάγγελμα,  Ηλικία,Στοιχεία 

ΥπεύθυνουΣυλλόγου, Στοιχεία Τεχνικού Υπευθύνου), θα χρησιμοποιηθούν στο 

πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων του “Υπεύθυνου Επεξεργασίας”. Σκοπός της 

επεξεργασίας είναι η προσήκουσα εκτέλεση  της δραστηριότητας, λόγω της 

υποβολής Αίτησης Συμμετοχής στο πρόγραμμα,  η εξυπηρέτηση της προσήκουσας 

επικοινωνίας και ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα, οι 

ανάγκες ενημέρωσης για άλλα προγράμματα και δράσεις του “Υπευθύνου 

Επεξεργασίας”, η προστασία και ασφάλεια των συμμετεχόντων στην δραστηριότητα,   

η ραδιοφωνική αναμετάδοση της δραστηριότητας, η έκδοση αναμνηστικών 

λευκωμάτων, αφιερωμάτων, βιβλίων, περιοδικών κλπ, η εξυπηρέτηση ιστορικών, 

απολογιστικών και στατιστικών σκοπών, η αποτελεσματικότερη προβολή και 

παρουσίαση της δραστηριότητας του “Υπευθύνου Επεξεργασίας” σε ηλεκτρονικά και 

έντυπα ΜΜΕ κλπ. και γενικά  οι ανάγκες εκτέλεσης και λειτουργίας της σχετικής  

δραστηριότητας που παρέχει ο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”, η συμμόρφωση με 

έννομη υποχρέωση του “Υπευθύνου Επεξεργασίας” και τα έννομα συμφέροντα που 
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επιδιώκει αυτός. Η παροχή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την 

προσφερόμενη υπηρεσία  και, αν δεν δοθούν από το «Υποκείμενο των 

Δεδομένων», η παροχή της δεν θα είναι δυνατή. Τα δεδομένα διατηρούνται στα 

γραφεία του “Υπεύθυνου Επεξεργασίας”  για το απαραίτητο χρονικό διάστημα 

συμμετοχής  στο πρόγραμμα και της εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, 

αλλά και για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την υπάρχουσα νομοθεσία. 

Κατόπιν αρχειοθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που δεν παρέχουν 

πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Δυνατόν να προβλεφθεί  η 

ασφαλής καταστροφή τους μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που 

προβλέπει η νομοθεσία κατά περίπτωση. Ο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” τηρεί 

επ'αόριστον, για τις ανάγκες του ιστορικού αρχείου του, ορισμένα από τα παραπάνω 

προσωπικά δεδομένα  όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα.Το «Υποκείμενο των 

Δεδομένων» έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για 

πρόσβαση-ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων , 

αντίταξη στην επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα 

υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα δικαιώματα αυτά 

ασκούνται είτε με τη συμπλήρωση υπογεγραμμένης αίτησης και την  αποστολή της 

στην προαναφερθείσα διεύθυνση του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» είτε με 

ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: theatropoupoulo@yahoo.gr. Ο “Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας” παρέχει στο “Υποκείμενο των Δεδομένων” πληροφορίες για την 

ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 

ΓενΚαν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή 

του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, 

εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και 

του αριθμού των αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓενΚαν). Επίσης, 

για τυχόν καταγγελία, το “Υποκείμενο των Δεδομένων” έχει το δικαίωμα να 

απευθυνθεί εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr).  
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ΣΥΝΑΙΝΩ / ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ στη συλλογή-επεξεργασία-τήρηση, όπως περιγράφεται 

παραπάνω, των προσωπικών δεδομένων μου αλλά και  των προσωπικών 

δεδομένων των προσώπων που περιλαμβάνω  στην αίτησή μου  και   δηλώνω 

υπευθύνως ότι  έχω την νόμιμη εξουσιοδότηση προς τούτο από τα   τρίτα άτομα 

τα στοιχεία των οποίων  επισυνάπτω στην αίτηση.   

ΣΥΝΑΙΝΩ / ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ με την -μέσω τηλεφώνου, sms, ταχυδρομείου ή email- πιθανή 

ενημέρωση μου από τον “Υπεύθυνο Επεξεργασίας” σχετικά με τις δραστηριότητες 

του. 

ΣΥΝΑΙΝΩ / ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ με τη ραδιοφωνική αναμετάδοση της δραστηριότητας. 

(κυκλώστε  την αντίστοιχη  ένδειξη ΣΥΝΑΙΝΏ/ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΏ)   

Σημείωση: έχετε δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της 

συγκατάθεσης-συναίνεσης που δίνετε, χωρίς να θιχθεί η νομιμότητα της  

επεξεργασίας που βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της (άρθρο 7.3 

ΓενΚαν). 

 

Θεσσαλονίκη, ___________________  

 

 

Εγώ ο αιτών/ υπεύθυνος  ομάδας δηλώνω ότι Έλαβα γνώση της παρούσης 

Ενημέρωσης  (υπογραφή και ολογράφως):  

                       

 

 


