Διεθνής Μαθητικός
Διαγωνισμός EU-CONEXUS

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 - EUCONEXUS
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 EU-CONEXUS στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ή σε ενημερωτικά δελτία.
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 συναινώ 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.

Όνομα και επώνυμο γονέα/κηδεμόνα:

Υπογραφή:

_____________________________

__________________

Ημερομηνία

Διεθνής Μαθητικός
Διαγωνισμός EU-CONEXUS
Συγκατάθεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να συμμετέχουν τα παιδιά σας στον ετήσιο μαθητικό διαγωνισμό
του EU-CONEXUS με τίτλο Think Smart- Create Green, καλείστε να παρέχετε
τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία τους:
-

Ονοματεπώνυμο …………………..

-

Ονοματεπώνυμο γονέων ………………..

-

Ημερομηνία Γέννησης ……………………..

-

Τάξη φοίτησης ………………………

Τα εν λόγω δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) και θα ενσωματωθούν στο
σύστημα επεξεργασίας που ανήκουν στα πανεπιστήμια μέλη του EU
CONEXUS, το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.eu-conexus.eu/en/contacts/
Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία για τη συμμετοχή
στον ως άνω ετήσιο μαθητικό διαγωνισμό και θα διατηρηθούν για τον
απολύτως απαραίτητο χρόνο και πάντως όχι περισσότερο από τη διάρκεια του
προγράμματος EU CONEXUS.
Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, παρά μόνο σε
Πανεπιστήμια – μέλη του EU CONEXUS. Θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εφόσον
τούτο απαιτηθεί από το νόμο ή στο πλαίσιο κάποιου ελέγχου (π.χ. από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλπ.).
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι, σύμφωνα με τα δικαιώματα που παρέχονται
από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να
ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού
επεξεργασίας, διαγραφής, φορητότητας και αντίθεσης στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας,
απευθύνοντας αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (dpo@aua.gr). Εάν
θεωρείτε ότι το δικαίωμά σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων
έχει παραβιαστεί, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή,
δηλαδή την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(www.dpa.gr).
Όνομα και επώνυμο γονέα/κηδεμόνα:

Υπογραφή:

_____________________________

__________________

Ημερομηνία:
__________________

