
 

Έντυπο ενηµέρωσης συγκατάθεσης για χρήση  
φωτογραφίας και βίντεο σε εκδηλώσεις του Δ.Π.Θ. 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Τίτλος Εκδήλωσης: 
ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΗΣ 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που οργανώνει το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης, µε υπεύθυνο οργάνωσης τη  Γραµµατεία του Τµήµατος Ελληνικής 
Φιλολογίας, πρόκειται να  ληφθούν φωτογραφίες και βίντεο από εξουσιοδοτηµένο 
επαγγελµατία φωτογράφο. Επίσης, πρόκειται να ληφθούν φωτογραφίες από 
εκπροσώπους του ηµερήσιου τύπου για τη δηµοσίευση καταχωρήσεων της 
εκδήλωσης. Θα κοινοποιηθεί το όνοµα του εντύπου που θα δηµοσιεύσει την 
εκδήλωση, ώστε να είστε ενήµεροι. 
Η συµµετοχή σας στην εκδήλωση είναι εθελοντική και κατά την προσέλευσή σας 
στον χώρο της εκδήλωσης καταβάλλουµε κάθε εύλογη προσπάθεια να µη γίνει 
καταγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων.  
Τα προσωπικά σας δεδοµένα που ενδεχοµένως θα καταγραφούν δεν θα τα 
διατηρήσουµε. Θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας κατά την είσοδό σας στο 
αµφιθέατρο. όπου θα πραγµατοποιηθεί η τελετή. Στην περίπτωση που δεν 
επιθυµείτε την αποτύπωσή σας σε φωτογραφικό στιγµιότυπο ή την προβολή σας 
σε βίντεο, θα υπάρξει µέριµνα ώστε να εξαιρεθείτε.  
Εάν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων ή τα 
δικαιώµατά σας, ή αν πιστεύετε ότι αυτά παραβιάζονται, θα πρέπει  να 
επικοινωνήσετε µε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων του Δ.Π.Θ. dpo@duth.gr 
και θα ανταποκριθούµε το συντοµότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα µήνα.  
Μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα για την πολιτική προστασίας του 
απορρήτου και τα δικαιώµατά σας στον διαδικτυακό µας ιστότοπο 
https://duth.gr/Προστασία-Δεδομένων-Προσωπικού-Χαρακτήρα-GDPR  
  



 

ΛΗΨΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
Τίτλος Εκδήλωσης: 

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΗΣ 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 
 
Ενηµερώθηκα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων µου και 
συµφωνώ να ληφθούν και να δηµοσιοποιηθούν φωτογραφίες και βίντεο όπου 
εµφανίζοµαι στα παρακάτω µέσα.  
(Παρακαλούµε να συµπληρώσετε υποχρεωτικά µια από τις δύο επιλογές για τις 
φωτογραφίες και για το βίντεο): 
 

 Για τις Φωτογραφίες Για το Βίντεο 

   

 ΝΑΙ _____  ΟΧΙ_____ ΝΑΙ _____  ΟΧΙ_____ 

   

Στα ΜΜΕ ΝΑΙ _____  ΟΧΙ_____   
 
 
Ονοµατεπώνυµο …………………………………………………………………….. 
 
Ε-mail / κινητό …………………………………………………………………….. 
 
Υπογραφή   ……………………………………………………………………. 


