
Μαθητικός Διαγωνισμός:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Σχολικό έτος ……………………………. 

 

 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η 

___________________________________________________________ γονέας /κηδεμόνας του/της 

____________________________________________________________________ μαθητή/τριας της 

______________________ τάξης του ____________________________________________________ 

 

Δ η λ ώ ν ω 

Ότι επιτρέπω / δεν επιτρέπω (διαγράψτε ανάλογα) τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον 

διαγωνισμό μαθητικής δημιουργίας: 

  

…………………………………………………………………………………………................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

  

Στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, ο μαθητής/τρια θα συμμετέχει στη βιντεοσκόπηση  μιας 

ταινίας μικρού μήκους ή στη δημιουργία άλλης οπτικοακουστικής και ψηφιακής δημιουργίας με τη 

βοήθεια του/της εκπαιδευτικού του (κατά τη διαδικασία της μαθητικής δημιουργίας αυτής μπορεί 

να βιντεοσκοπηθεί, μαγνητοφωνηθεί, φωτογραφηθεί  ή να έχει άλλο δημιουργικό ή καλλιτεχνικό 

ρόλο, να αναγραφούν τα στοιχεία του μαθητή/τριας στους τίτλους τέλους της δημιουργίας και 

πιθανώς να φωτογραφηθεί/μαγνητοσκοπηθεί στην εκδήλωση βράβευσης). Το υλικό που θα 

παραχθεί, θα μπορεί να προβληθεί τηλεοπτικά (αναλογικά, ψηφιακά και διαδικτυακά) από το Τμήμα 

Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ στις εκπομπές  του, να αναρτηθεί στο 

Διαδίκτυο στις εκάστοτε ηλεκτρονικές πλατφόρμες του (όπως www.i-create.gr, www.edutv.gr), σε 

άλλες ψηφιακές πλατφόρμες όπως στο youtube/vimeo, καθώς και στα ψηφιακά αποθετήρια της 

Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (όπως το «Φωτόδεντρο»). 

Το έργο που θα δημιουργηθεί, του οποίου ο μαθητής/τρια θα είναι συνδημιουργός, θα χορηγείται 

με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0', δηλαδή σύμφωνα 

με τους όρους που διέπουν την εν λόγω άδεια, αυτό θα διατίθεται για ελεύθερη χρήση, 

αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής 

εκμετάλλευσης. Για τη χρήση αυτή απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του δικαιούχου της 

άδειας. Οποιοδήποτε παράγωγο έργο μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια. 

 Με την συμμετοχή του μαθητή/τριας ως συνδημιουργού στην άνωθεν εκπαιδευτική δράση,  

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν («προσωπικά δεδομένα») υπόκεινται σε 

επεξεργασία από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ. 

Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

http://www.i-create.gr/
http://www.edutv.gr/


1. Προσωπικά δεδομένα του/της μαθητή/τριας, ως δημιουργού ή συνδημιουργού της πνευματικής 

δημιουργίας:  

α) Δεδομένα ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,  ιδιότητα, ρόλος ως συντελεστής στην 

πνευματική δημιουργία. 

β) Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

τηλεφωνικός αριθμός, φαξ. 

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

στην πνευματική δημιουργία που υποβάλλεται στο πλαίσιο συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος. Περαιτέρω, τα δεδομένα ταυτότητας, 

καθώς και τα δεδομένα που περιέχονται στην πνευματική δημιουργία προβάλλονται μέσω των 

ψηφιακών πλατφορμών, ιστοσελίδων, αποθετηρίων και τηλεοπτικών εκπομπών που προβάλουν το 

έργο του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ, των 

εκπαιδευτικών και της μαθητικής κοινότητας της χώρας. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα: 

http://www.edutv.gr/images/Pnevmatika%20Dikaiomata/Edutv_GDPR.pdf 

Ενημερώθηκα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν και στην 
ιστοσελίδα: 
http://www.edutv.gr/images/Pnevmatika%20Dikaiomata/Edutv_GDPR.pdf 
για την επεξεργασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 
τον/τη μαθητή/ήτρια και παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την 
επεξεργασία τους, στο πλαίσιο της με το παρόν χορηγούμενης άδειας.   

 
 

 

 

Ημερομηνία: _____ / _____ / _____________ 

 

Ο/H δηλών/ούσα 

 

 

________________________________________________ 

( Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο) 

http://www.edutv.gr/images/Pnevmatika%20Dikaiomata/Edutv_GDPR.pdf
http://www.edutv.gr/images/Pnevmatika%20Dikaiomata/Edutv_GDPR.pdf

