«ALL TOGETHER NOW»
ΟΡΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνω προς την (νοµίµως εκπροσωπούµενη), εδρεύουσα στην
Κηφισιά Αττικής (οδό Βιλτανιώτη αρ. 36 τ.κ., 14564, µε Α.Φ.Μ. 094438520, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)
εταιρεία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), πάροχο τηλεοπτικού
περιεχοµένου, εθνικής εµβέλειας, ελεύθερης λήψης, µεταδιδόµενου υπό το λογότυπο «Α» (ο
«Σταθµός»), που κατά τον προγραµµατισµό της προτίθεται να προβεί στην, µέσω της εταιρείας
«BARKINGWELL MEDIA Α.Ε» (η «Εκτ. Παραγωγής»), παραγωγή του (βασιζόµενου στο
Format «ALL TOGETHER NOW» της εταιρείας «BANIJAY RIGHTS LIMITED») οµότιλου
µουσικού τηλεοπτικού προγράµµατος διαγωνιστικού περιεχοµένου (το «Πρόγραµµα»),
προς α΄ µετάδοση από τον Σταθµό (σε µαγνητοσκόπηση ή LIVE) κατά τη σεζόν 2022-2023 (κατά
τον αρχικό προγραµµατισµό), ότι:
1./ Επιθυµώ να λάβω µέρος (συµµετέχω ως Διαγωνιζόµενος) στο Πρόγραµµα και προς τον
σκοπό αυτό, (α) δηλώνω συµµετοχή (σε συνέχεια και του σχετικού «call for action» της
Εταιρείας), παρέχοντας (µέσω της σχετικής «φόρµας» δήλωσης συµµετοχής) τα ζητούµενα
στοιχεία/πληροφορίες και δη, όλα τα «απαραίτητα»- υποχρεωτικά (µε αστερίσκο) για την
επεξεργασία της δήλωσης συµµετοχής µου στοιχεία, ήτοι, ονοµατεπώνυµο, ηλικία, email, αριθµό
κινητού τηλεφώνου, επάγγελµα, πληροφορίες για τυχόν συµµετοχή µου σε άλλο πρόγραµµα,
κάποιες απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την ενασχόλησή µου µε τη µουσική (πόσα χρόνια
ασχολούµαι µε το τραγούδι, αν παίζω κάποιο µουσικό όργανο και ποιο, αν επιθυµώ να συµµετέχω
µόνος ή σε group) και ατοµική φωτογραφία µου αλλά και τυχόν «προαιρετικά» στοιχεία (χωρίς
αστερίσκο), ήτοι βίντεο (κατά τα υπό 8 κατωτέρω), σταθερό τηλέφωνο και αν έχω τραγουδήσει
ποτέ µπροστά σε κοινό και περαιτέρω,
(β) δηλώνω ότι, εφόσον κληθώ σχετικά από την Εταιρεία ή/και την Εκτ. Παραγωγής (κατά
την απόλυτη κρίση τους), θα συµµετάσχω στο «Στάδιο Επιλογής», στο πλαίσιο του οποίου
ενδέχεται να επιλεγώ (κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας/ Εκτ. Παραγωγής) για να
συµµετέχω στο Πρόγραµµα ως Διαγωνιζόµενος, αναγνωρίζοντας ότι, το Στάδιο Επιλογής
µπορεί να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη λήψη συνέντευξής µου αναφορικά µε κάθε είδους (µη
ειδικών κατηγοριών) δεδοµένα/ πληροφορίες για µένα, που θα συνεισφέρουν στη διαµόρφωση
πληρέστερης εικόνας και στην προσφορότερη αξιολόγηση της δήλωσης για συµµετοχή µου στο
Πρόγραµµα, καθώς και την εγγραφή της εικόνας ή/και φωνής µου σε µέσα εγγραφής ήχου/εικόνας
και εν γένει λήψη φωτογραφιών/ πλάνων καθ’ όλη την διάρκεια (ή µέρος) της διαδικασίας του
Σταδίου Επιλογής, κ.ο.κ.
2./ Είµαι άνω των 16 ετών και δεν συνδέοµαι µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε την Εταιρεία ή/και
την Εκτ. Παραγωγής ή/και την ανωτέρω εταιρεία-δικαιούχο του Format ούτε µε άλλη σχέση ή/και
µε συγγένεια έως γ’ βαθµού µε φυσικό πρόσωπο, που συµµετέχει (άµεσα ή έµµεσα) στην παραγωγή
του Προγράµµατος. Εάν είµαι 16-18 ετών χρειάζεται και η συναίνεση των γονέων µου/ ασκούντων
τη γονική µέριµνα.
3./ Γνωρίζω το περιεχόµενο, ύφος και φιλοσοφία του Προγράµµατος, σύντοµη περιγραφή του
οποίου περιλαµβάνεται στον όρο 11 του παρόντος, τα οποία και αποδέχοµαι, δηλώνοντας ότι δεν
δύνανται να θίξουν, µειώσουν ή προσβάλουν µε οποιοδήποτε τρόπο την προσωπικότητά µου.
4./ Η παρούσα δήλωση συµµετοχής στο Πρόγραµµα και η τυχόν συµµετοχή µου στο στάδιο
Επιλογής, λαµβάνει/ θα λάβει χώρα µε ατοµική µου ευθύνη, οικειοθελώς και αφιλοκερδώς, χωρίς να
διατηρώ οποιαδήποτε αξίωση (οικονοµική ή άλλη) για το λόγο αυτό έναντι της Εταιρείας (ή/και της
Εκτ. Παραγωγής), ανεξαρτήτως της έκβασης αυτών, άλλως ήδη παραιτούµαι από αυτή. Η Εταιρεία
δεν δεσµεύεται για την παραγωγή του Προγράµµατος, δυνάµενη να αποφασίσει τη µαταίωση ή
αναβολή της παραγωγής ή/και µετάδοσής του ή την αλλαγή της σεζόν παραγωγής ή µετάδοσής του.
5./ Η δήλωση συµµετοχής µου στο Πρόγραµµα δεν συνεπάγεται ούτε συνιστά «πρόκριµα» για την
τυχόν συµµετοχή µου στο Στάδιο Επιλογής, ούτε η τυχόν συµµετοχή µου στο Στάδιο Επιλογής
συνεπάγεται (ή συνιστά πρόκριµα για) τη συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα ή/και την τυχόν κάρπωση
οποιουδήποτε επάθλου, καθώς αντιλαµβάνοµαι πλήρως ότι, η εκάστοτε επιλογή µου ή µη κατά τα
ανωτέρω συνιστά απόφαση της Εταιρείας ή/και της Εκτ. Παραγωγής, κατά την απόλυτη διακριτική
τους ευχέρεια, είναι οριστική και δεν θα την αµφισβητήσω. Ακόµη, κι εάν τελικά επιλεγώ κατ’ αρχάς
(κατά το Στάδιο Επιλογής) να συµµετέχω στο Πρόγραµµα, η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην
παραγωγή ή/και µετάδοση/ εκµετάλλευση επεισοδίου/ων όπου τυχόν θα συµµετέχω.
6./ Θα τηρήσω απόλυτη εχεµύθεια τώρα και στο µέλλον, έναντι κάθε τρίτου για κάθε στοιχείο ή
πληροφορία, σχετικά µε το Στάδιο Επιλογής (όπου τυχόν συµµετέχω), το Πρόγραµµα, τους
συντελεστές, την παραγωγή του, την Εταιρεία/ Εκτ. Παραγωγής και προστηθέντες της κ.ο.κ., που
τυχόν µου γνωστοποιηθούν ή υποπέσουν στην αντίληψή µου στο πλαίσιο ή εξ’ αφορµής του
παρόντος και της συµµετοχής µου στο στάδιο Επιλογής, δεν θα προβώ στη λήψη φωτογραφιών/
οπτικουακουστικού ή άλλου υλικού ούτε σε οποιαδήποτε δήλωση, µε οποιοδήποτε µέσο/ τρόπο και
σε οποιοδήποτε χρόνο, σε σχέση µε όλα τα ανωτέρω.

7./ Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην παρούσα είναι αληθή και ακριβή
(άλλως δύναται να ακυρωθεί η δήλωση συµµετοχής/ συµµετοχή µου στο Στάδιο Επιλογής ή/και στο
Πρόγραµµα, σε οποιοδήποτε στάδιο) και παρέχονται µε δική µου ευθύνη.
8./ Σχετικά µε τη φωτογραφία ή/και το τυχόν video, που υποβάλω µέσω της «φόρµας»
συµµετοχής κατά τα υπό (1) ανωτέρω, δηλώνω ότι: (α) είναι ατοµικά, ήτοι δεν απεικονίζονται/
εµφανίζονται εκεί τρίτα πρόσωπα, (β) δεν προσβάλλουν τα χρηστά ήθη /δεν περιλαµβάνουν
ακατάλληλο ή/και µη ευπρεπές περιεχόµενο, (γ) το σχετικό υλικό (φωτογραφία/video) δεν είναι
υψηλής ανάλυσης (H.D.)/δεν περιέχει «βιοµετρικά» δεδοµένα µου, έτσι ώστε δεν συνιστά
προσωπικό µου δεδοµένο ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητο), (δ) δεν περιλαµβάνουν παραποιηµένο ή
µη γνήσιο περιεχόµενο και (ε) διατηρώ το σύνολο των δικαιωµάτων πάσης φύσεως επί του
σχετικού υλικού ή/και το σχετικό υλικό δε θίγει δικαιώµατα πάσης φύσεως οποιουδήποτε τρίτου
ή/και εάν δεν είµαι ο ίδιος δηµιουργός/δικαιούχος δικαιωµάτων επί του υλικού (φωτογραφία/video),
έχω προηγουµένως λάβει κάθε απαιτούµενη για το σκοπό χρήσης του άδεια από τρίτουςδικαιούχους, ρητά αποδεχόµενος/η ότι, ουδεµία ευθύνη θα φέρει η Εταιρεία/Εκτ. Παραγωγής σε
περίπτωση µη συνδροµής των ανωτέρω κι ότι, είµαι µόνος/η υπεύθυνος/η για την αποκατάσταση
οποιασδήποτε ζηµίας τυχόν προκληθεί οποτεδήποτε στην Εταιρεία/ Εκτ. Παραγωγής/προστηθέντα
τους από οποιονδήποτε τρίτο ή κύρωση αρµόδιας αρχής κλπ., για οποιοδήποτε λόγο αναφορικά µε
τα ανωτέρω.
9./ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα, εφόσον επιλεγώ προς τούτο
κατά το Στάδιο Επιλογής, συνιστά η εκ µέρους µου ανεπιφύλακτη, έγγραφη αποδοχή και υπογραφή
(σύναψη) της «Σύµβασης Συµµετοχής στο Πρόγραµµα» (µετά της συνηµµένης εκεί «Περιγραφής –
Βασικών Κανόνων» του Προγράµµατος), που θα µου δοθούν για το σκοπό αυτό από την Εταιρεία ή
την Εκτελέστρια Παραγωγής (στο πλαίσιο της εκ µέρους της εκτέλεσης παραγωγής του
Προγράµµατος).
10./ Έχω διαβάσει και πλήρως κατανοήσει τα αναφερόµενα στο παρόν και αναγνωρίζω ότι η
παρούσα δήλωση συµµετοχής µου και τυχόν συµµετοχή µου στο Στάδιο Επιλογής σηµαίνει την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
11./Σύντοµη περιγραφή: Το ALL TOGETHER NOW είναι ένα διαγωνιστικό µουσικό τηλεοπτικό
πρόγραµµα. Οι διαγωνιζόµενοι (ατοµικά ή ως µέλη group ή µόνο ατοµικά, ανάλογα µε τις
αποφάσεις της Εταιρείας) κρίνονται ως προς την ερµηνεία και παρουσίαση από µια οµάδα/πάνελ
κριτών από το χώρο της µουσικής και γενικά του θεάµατος και µέσα από τη (βάσει των σταδίων και
κανόνων διεξαγωγής του διαγωνιστικού µέρους), διαδικασία του Προγράµµατος, θα προκρίνονται
σταδιακά µικρότερου αριθµού διαγωνιζόµενοι στις επόµενες φάσεις ώστε να καταλήξουµε στον
ηµιτελικό και τελικό όπου θα αναδειχθεί ο ένας νικητής που θα λάβει το έπαθλο (όπως αυτό
καθοριστεί από την Εταιρεία). Για την ανάδειξη του νικητή ενδεχοµένως µετά από απόφαση της
Εταιρείας να συµµετέχουν και οι τηλεθεατές για να ψηφίσουν τον αγαπηµένο τους διαγωνιζόµενο.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης της αίτησης συµµετοχής µου και της τυχόν
αξιολόγησής µου κατά το Στάδιο Επιλογής για ενδεχόµενη συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα, κατά τα
ανωτέρω και τους κανόνες του (οι Σκοποί Επεξεργασίας), η Εταιρεία («ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E.», µε έδρα: Κηφισιά Αττικής, Βιλτανιώτη 36, τ.κ. 14564, τηλέφωνο: 2122124000, www.alphatv.gr, µε Α.Φ.Μ. 094438520, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και η Εκτ. Παραγωγής
(«BARKINGWELL MEDIA Α.Ε», µε έδρα: Παιανία Αττικής, Κτίριο 6, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, 40,2 χλµ.
Αττικής Οδού, τ.κ. 190 02, τηλέφωνο: 21 4687 7700, www.barkingwell.gr, µε Α.Φ.Μ. 800804618,
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) θα επεξεργαστούν νοµίµως, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών την
Επεξεργασία αντίστοιχα, κατόπιν χορήγησης ειδικής, ρητής, ελεύθερης, ανεπιφύλακτης και
ελεύθερα και εύκολα ανακλητής συγκατάθεσής µου, που χορηγώ επί της δήλωσης φόρµας
συµµετοχής, σε συνέχεια σχετικής ενηµέρωσής µου, τα προσωπικά µου στοιχεία/πληροφορίες,
υποχρεωτικά και προαιρετικά, που παρέχω µε την παρούσα κατά τα ανωτέρω στην ειδική φόρµα
δήλωσης συµµετοχής (π.χ. ονοµατεπώνυµο, e-mail, κ.ά., την εικόνα/φωνή µου που περιλαµβάνεται
σε οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό (πλάνα, φωτογραφίες κ.α.), τα οποία συλλέγονται κατά τα
ανωτέρω, είτε άµεσα, είτε µελλοντικά (Τα Προσωπικά µου Δεδοµένα). Τα ανωτέρω απλά προσωπικά
µου δεδοµένα είναι τα ελάχιστα απαιτούµενα για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και θα
τύχουν επεξεργασίας από τις ανωτέρω εταιρίες και υπό τις ανωτέρω ιδιότητές τους, για τον
απολύτως απαραίτητο χρόνο, στα πλαίσια και για την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών
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καταστραφούν/διαγραφούν οριστικά. Νοµική βάση για την επεξεργασία είναι η ελεύθερη, ρητή,
ανεπιφύλακτη και ελεύθερα και εύκολα ανακλητή συγκατάθεσή (συναίνεσή) µου, την οποία παρέχω
στην Εταιρεία (ως Παραγωγό του Προγράµµατος) για επεξεργασία από την ίδια και την Εκτ.
Παραγωγής του Προγράµµατος (βάσει της µεταξύ τους, έγγραφης συµφωνίας για την εκ µέρους της
τελευταίας εκτέλεση παραγωγής του Προγράµµατος), για όσο διάστηµα απαιτηθεί για την επίτευξη
των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν/ προορίζονται, βάσει των αναγκών της παρούσης
(Δήλωσης Συµµετοχής & Στάδιο Επιλογής) και του Προγράµµατος (παραγωγή τρέχοντα και τυχόν

επόµενων κύκλων του) και για διάστηµα δύο (2) ετών, αναφορικά µε την µελλοντική επικοινωνία
τους µαζί µου για συµµετοχή µου σε άλλο πρόγραµµα/ προωθητική ενέργεια (εφόσον έχω
συναινέσει σε µελλοντική επικοινωνία για τον ανωτέρω σκοπό κατά τη συµπλήρωση της ανωτέρω
φόρµας δήλωσης συµµετοχής και είµαι άνω των 18 ετών), τηρουµένων πάντα των αρχών της
αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης και περιορισµού επεξεργασίας δεδοµένων, και ορθολογικής
χρήσης αυτών. Ενηµερώθηκα επίσης κατά την παροχή της συγκατάθεσής µου επί της ανωτέρω
φόρµας δήλωσης συµµετοχής, ότι όλα τα ανωτέρω προσωπικά µου δεδοµένα θα υποβάλλονται σε
επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (και προστηθέντες, την Εκτελέστρια Παραγωγής,
προσωπικό, συνεργάτες τους και λοιπούς συµβατικά συνδεόµενους εκτελούντες την επεξεργασία,
µε τις ίδιες δεσµεύσεις και υποχρεώσεις τήρησης της εµπιστευτικότητας και ακεραιότητας των
προσωπικών µου δεδοµένων) µε την τήρηση των κατάλληλων τεχνολογικών και οργανωτικών
µέτρων ασφαλείας και µε το απαιτούµενο επίπεδο εµπιστευτικότητας, όπως αποτυπώνονται στις
σχετικές συµβάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό. Έχω επίσης
ενηµερωθεί κατά την παροχή της συγκατάθεσής µου, ότι, τα ανωτέρω απλά προσωπικά µου
δεδοµένα (συµπεριλαµβανοµένου και
υλικού- ιδίως φωτογραφίες, βίντεο κ.α., που τυχόν
συλλεχθούν στο πλαίσιο της παρούσας δεν θα δηµοσιοποιηθούν στο κοινό/µεταδοθούν τηλεοπτικά
ή ενταχθούν στο Πρόγραµµα, χωρίς προηγούµενη νεότερη, ειδική προς τούτο συγκατάθεσή µου,
κατόπιν σχετικής ενδελεχούς ενηµέρωσής µου. Τέλος, ενηµερώθηκα ότι προσωπικά δεδοµένα µου
(και δη ονοµατεπώνυµο, αριθµός ταυτότητας και εικόνα) ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας για το
σκοπό της ασφάλειας των εγκαταστάσεων της Εταιρείας ή/και της Εκτ. Παραγωγής (για την
προστασία προσώπων και αγαθών) και νοµική βάση της επεξεργασίας είναι το έννοµο συµφέρον
αυτών αλλά και των τρίτων εισερχοµένων σε αυτές. Έχω ενηµερωθεί για τα δικαιώµατά µου, που
απορρέουν από την οικεία νοµοθεσία (άρθρα 15-22 του Κανονισµού ΕΕ 2016/679 ΓΚΠΔ και ν.
4624/2019, άρθρα 33-35) και δη, ενηµέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισµού
της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίρρησης ως προς την επεξεργασία, καθώς επίσης και για το
δικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσής µου, η οποία όµως δεν αίρει τη νοµιµότητα της
επεξεργασίας που έλαβε χώρα µέχρι τη στιγµή της ανάκλησης. Τα δικαιώµατά µου ενηµερώθηκα ότι
µπορώ να τα ασκήσω υποβάλλοντας αίτηµα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων της Εταιρείας,
είτε απευθείας, είτε µέσω της ανωτέρω Εκτελούσας την επεξεργασίας εκτελέστριας της παραγωγής,
στην ταχυδροµική διεύθυνση Βιλτανιώτη 36, Κηφισιά, τ.κ. 14564 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση
dpo@alphatv.gr. Επίσης, γνωρίζω το δικαίωµά µου για την υποβολή παραπόνων και καταγγελίας
στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Αθήνα Τ.Κ. 11523,
www.dpa.gr. τηλ. 210475600, e-mail:contact@dpa.gr. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
Εταιρεία µας «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E.», τον ανωτέρω σκοπό και το χρόνο
επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών σας δεδοµένων, τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων σας,
τα οργανωτικά και τεχνολογικά µέτρα, που τηρούµε, καθώς και γενικότερα εκτενέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων σας προσωπικού χαρακτήρα, µπορείτε να
βρείτε στην Δήλωση Προστασίας Δεδοµένων της εταιρείας µας, επιλέγοντας στον αντίστοιχο
σύνδεσµο στην ιστοσελίδα της www.alphatv.gr. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων της
Διοργανώτριας έχει οριστεί η Εταιρεία «NetBull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει
στην Αθήνα, Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 16, µε Α.Φ.Μ. 800508497 και Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας,
e- mail : dpo@alphatv.gr.
ΑΠΟΔΟΧΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 16-18 ΕΤΩΝ
Είµαστε γονείς/ ασκούντες τη γονική µέριµνα του δηλούντος συµµετοχή και µε την παρούσα
δηλώνουµε ρητά και ανεπιφύλακτα στην Εταιρεία και την Εκτ. Παραγωγής τα εξής:
(α) έχουµε κατανοήσει απολύτως το ως άνω περιεχόµενο της δήλωσης συµµετοχής του τέκνου µας,
αποδεχόµαστε, συµφωνούµε και συναινούµε στη δήλωση του τέκνου µας για τη συµµετοχή του στο
Πρόγραµµα µε το ανωτέρω περιεχόµενο και στην τυχόν συµµετοχή του στο Στάδιο Επιλογής
εφόσον κληθεί από την Εταιρεία ή/και την Εκτ. Παραγωγής κατά τα ανωτέρω, αποδεχόµενοι το
σύνολο των ανωτέρω δηλώσεων και προϋποθέσεων χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη, (β) συναινούµε
στην κατά τα ανωτέρω υποβολή φωτογραφίας ή/και video του τέκνου µας για το σκοπό της
δήλωσης συµµετοχής, το περιεχόµενο των οποίων (υποβαλλόµενων) γνωρίζουµε και συναινούµε
στη χρήση τους για τις ανάγκες της παρούσας και υπό τους όρους της παρούσας, (γ) συναινούµε
στη συλλογή, τήρηση σε αρχείο και κατά την ανωτέρω δήλωση (τρόπους, χρόνο, σκοπούς) χρήση
και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του τέκνου µας, αλλά και των δικών µας, που
παρέχονται κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα για τους σκοπούς της ως άνω δήλωσης συµµετοχής και
της τυχόν συµµετοχής του τέκνου µας στο Στάδιο Επιλογής εφόσον κληθεί από την Εταιρεία ή/και
την Εκτ. Παραγωγής κατά τα ανωτέρω και στο περιεχόµενο της ως άνω ενηµέρωσης για τα
Προσωπικά Δεδοµένα, χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη, για λογαριασµό του τέκνου µας και για εµάς
τους ίδιους ατοµικά, (δ) αναλαµβάνουµε πλήρως και µε πλήρη επίγνωση την ευθύνη για την ως

άνω δήλωση συµµετοχής του τέκνου µας και την τυχόν συµµετοχή του στο Στάδιο Επιλογής
εφόσον κληθεί από την Εταιρεία ή/και την Εκτ. Παραγωγής κατά τα ανωτέρω, (ε) γνωρίζουµε και
συναινούµε ότι εάν το τέκνο µας κληθεί να συµµετέχει στο Στάδιο Επιλογής, κατά τα ανωτέρω,
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή του συνιστούν η εκ µέρους µας προσκόµιση της
παρούσας δήλωσης συµµετοχής (του συνόλου του περιεχοµένου της µετά των όρων συµµετοχής
και της ενηµέρωσης και συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων), πλήρως
υπογεγραµµένης και η ανεπιφύλακτη έγγραφη αποδοχή - υπογραφή της «Σύµβασης Συµµετοχής
στο Πρόγραµµα» (µετά της συνηµµένης εκεί «Περιγραφής – Βασικών Κανόνων» του
Προγράµµατος), που θα µου δοθούν για το σκοπό αυτό από την Εταιρεία ή/και την Εκτελέστρια
Παραγωγής (στο πλαίσιο της εκ µέρους της εκτέλεσης παραγωγής του Προγράµµατος), καθώς και η
παρουσία µας στον τόπο όπου θα γίνει η διαδικασία Επιλογής, έχοντας την απόλυτη και πλήρη
ευθύνη.
*Αν η γονική µέριµνα ασκείται από έναν γονέα, η αποδοχή και συναίνεση παρέχεται από αυτόν.

