
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
 
ΠΡΟΣ(1): 

 

 
Ο – Η Όνομα: 

  
Επώνυμο: 

 

 
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

 

 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

 

 
Ημερομηνία γέννησης(2): 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

  
Τηλ: 

 

 
Τόπος Κατοικίας: 

  
Οδός: 

  
Αριθ: 

  
ΤΚ: 

 

 

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 
Ως γονέας/κηδεμόνας που ασκώ την επιμέλεια του/της 

ανηλίκου.................................................................................................ηλικίας ................................ , 

αφού ενημερώθηκα για τους όρους προστασίας των προσωπικών του δεδομένων όπως περιέχονται στους 

ενημέρωση για τους όρους του Chaniartoon School Awards 2021. 

 

Α. ΠΑΡΕΧΩ ρητά την συγκατάθεση μου όπως: 

1. Ο/Η ανήλικος συμμετάσχει στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Σκίτσου, Κόμικ Animation, 

με διακριτικό τίτλο «Chaniartoon School Awards 2021” που διοργανώνεται από την ΑΜΚΕ με την επωνυμία 

Πολικός Αστέρας 

- ΝΑΙ............ - ΟΧΙ ........... 

 
2. Ο/Η ανήλικος υποβάλει το παραγόμενο από την πλευρά του καλλιτεχνικό υλικό (σκίτσο, κόμικς ή animation), κατά τη διάρκεια 

του οποίου είχε δημιουργικό ή καλλιτεχνικό ρόλο. 
- ΝΑΙ............ - ΟΧΙ ........... 

 
3. Να αναρτηθεί το καλλιτεχνικό έργο, που θα παραχθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού, στις ψηφιακές 

πλατφόρμες του Διεθνές Φεστιβάλ Chaniartoon, καθώς και στις φυσικές δράσεις αυτού. 

- ΝΑΙ............ - ΟΧΙ ........... 
 
 

4. Τα εντεταλμένα όργανα του Φεστιβάλ Chaniartoon επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

αφορούν στον/στην ανήλικο («προσωπικά δεδομένα»), καθώς και αυτά που αφορούν στην παραγωγή, όπως: 1. 

Προσωπικά δεδομένα του/της, ως δημιουργού: α) 

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, ρόλος του/της ως συντελεστή στην πνευματική δημιουργία. β) Δεδομένα 

επικοινωνίας : Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατοικίας, τηλεφωνικός αριθμός/ φαξ 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 



 
 

προαιρετικά, 2. Προσωπικά δεδομένα περιλαμβανομένων δεδομένων ήχου και εικόνας, τα οποία περιέχονται στην 

πνευματική δημιουργία που υποβάλλεται στο πλαίσιο συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

- ΝΑΙ............ - ΟΧΙ ........... 
 
 

5. Σε περίπτωση βράβευσης του/της ανηλίκου , το δικαίωμα στο Φεστιβάλ Chaniartoon της επεξεργασίας και 

δημοσίευσης φωτογραφίας/βίντεο του/της ανηλίκου κατά την βράβευση του/της. 

 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων , εν γένει, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας του 

Φεστιβάλ Chaniartoon κατά τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα: 

 
Β. Δηλώνω ότι, έλαβα γνώση των Όρων του Chaniartoon School Awards 2021 που  έχει  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του   Φεστιβάλ  
Chaniartoon, τους οποίους κατανόησα και αποδέχομαι. 

 
Γ. Ενημερώθηκα ότι διατηρώ το δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της παρούσης συγκατάθεσης που χορηγώ για 

την επεξεργασία φωτογραφίας/βίντεο του/της ανηλίκου, την οποία θα κοινοποιήσω εγγράφως στο Φεστιβάλ Chaniartoon, 

καθώς και για τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων που περιέχονται στους ως άνω όρους του διαγωνισμού. 

 

 

Ημερομηνία: .................... 20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 


