
Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός  
“Think Smart, Create Green” 
 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ EU - 
CONEXUS (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ) 

Ο κύριος/η κυρία ________________________________________________________, 
πατέρας, μητέρα ή νόμιμος κηδεμόνας του/ της 
_______________________________________________________,  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ την/τον ………………..., ανήλικο τέκνο μου, να συμμετάσχει στο πρόγραμμα The 
European University for Smart Urban Coastal Sustainability (EU-CONEXUS). 

Αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα και τους σκοπούς τους παρέχονται στο συνημμένο 

έγγραφο και στην ιστοσελίδα: University to School - EU-CONEXUS 

1. Κατά τη συμμετοχή του ανήλικου τέκνου στην παρούσα δράση του EuConexus, ενδέχεται να 
ληφθούν φωτογραφίες ή/και βίντεο που να το απεικονίζουν. Το υλικό που συγκεντρώνεται 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή για την προώθηση των 
προγραμμάτων και των σκοπών του EuConexus διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε 
ενημερωτικά δελτία.  
 
2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (email: vagelismallios@yahoo.gr) εάν:  
 
(α) Επιθυμείτε να σταματήσει το Πανεπιστήμιο να χρησιμοποιεί το ως άνω υλικό κατά το μέτρο 
που σας αφορά 
(β) Επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα  
(γ) Θεωρείτε ότι το Πανεπιστήμιο έχει χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο 
ακατάλληλο ή με τρόπο που παραβιάζει την παρούσα συμφωνία, ή την ισχύουσα νομοθεσία  
 
3. Για να μπορέσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να χρησιμοποιήσει αυτές τις 
φωτογραφίες/βίντεο/ φωνητικές εγγραφές, σας ζητούμε να υπογράψετε την ακόλουθη φόρμα 
συγκατάθεσης: 
 
 

Ρητά συναινώ και δίνω τη συγκατάθεσή μου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να 
αποθηκεύει, να επεξεργάζεται φωτογραφίες/βίντεο/ηχογραφήσεις που αφορούν το ανήλικο 
τέκνου μου και έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα The European 

University for Smart Urban Coastal Sustainability (EU-CONEXUS).  
Επίσης, ρητά συναιώ και δίνω στην συγκατάθεσή μου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  να 
δημοσιεύει αυτές τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, με σκοπό την προώθηση των 
δράσεών του. Το ως άνω υλικό προορίζεται για δημοσίευση στο διαδίκτυο, σε κοινωνικά μέσα 
ενημέρωσης καθώς και σε ενημερωτικό υλικό. 
Έχω το δικαίωμα να ενημερώνομαι σχετικά με την πεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
του τέκνου μου, καθώς και να ζητήσω οποτεδήποτε τη διαγραφή των δεδομένων τους. 
 
Υπογραφή ___________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο ______________________________________________ 

 

 

https://www.eu-conexus.eu/en/introduction/studies/university-to-schools/

