ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗΣ/ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗ∆ΕΜΟΝΑΣ
Φόρµα ενηµέρωσης και συγκατάθεσης ως προς τη συλλογή και επεξεργασία
εικόνας (σε φωτογραφίες και βίντεο) του παιδιού µου
Ενηµέρωση πριν τη συγκατάθεση:
1) Η κατασκήνωση προτίθεται να λαµβάνει και να διατηρεί αναµνηστικές φωτογραφίες
και βίντεο του παιδιού σας από τη συµµετοχή του σε αθλητικές, ψυχαγωγικές και άλλες
δραστηριότητες της κατασκήνωσης είτε ως κατασκηνωτής. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο
αποστέλλονται σε εσάς και είναι δυνατό να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της
κατασκήνωσης (π.χ. φωτογραφίες αθλητικών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων κλπ).
Επίσης, οι φωτογραφίες εκτυπώνονται σε αναµνηστικά λευκώµατα/έντυπα που η
κατασκήνωση εκδίδει και διανέµει σε κατασκηνωτές και στους γονείς τους.
2) Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω
συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγµή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο του
παιδιού σας θα διαγράφονται. Η εν λόγω υποχρέωση προφανώς δεν υφίσταται για
φωτογραφίες που έχουν συµπεριληφθεί σε αναµνηστικά λευκώµατα/έντυπα της
κατασκήνωσης. Επίσης, σε περίπτωση φωτογραφιών/βίντεο όπου απεικονίζονται
περισσότερα παιδιά, ενδεχόµενη άρνησή σας να συγκατατεθείτε στην εµφάνιση του
παιδιού σας ή η εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν συνεπάγεται τη
µη λήψη -ή αντίστοιχα την καταστροφή- των φωτογραφιών/βίντεο, αλλά τη θόλωση µόνο
της εικόνας (πρόσωπο και σώµα) του δικού σας παιδιού.
3) Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη
πραγµατοποιηθεί (δηµοσίευση σε λεύκωµα, ανάρτηση στην ιστοσελίδα κλπ.).
4) Η φωτογραφίες/βίντεο διατηρούνται από την κατασκήνωση για ένα (1) έτος από την
λήψη/δηµιουργία τους αντίστοιχα. Εξαιρούνται οι φωτογραφίες/ βίντεο που έχουν
συµπεριληφθεί σε λευκώµατα ή δηµοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της κατασκήνωσης.
Συγκατάθεση:
1. Συναινώ στη λήψη φωτογραφιών και βίντεο του παιδιού µου
ΣΥΝΑΙΝΩ: 3ΝΑΙ 3ΟΧΙ
2. Συναινώ να εµφανίζεται το παιδί µου σε φωτογραφίες και βίντεο για το σκοπό
και µε τον τρόπο που αναφέρονται κατωτέρω:
ΣΥΝΑΙΝΩ: 3ΝΑΙ 3ΟΧΙ
3.∆ηµοσίευση σε ενηµερωτικά και αναµνηστικά έντυπα της κατασκήνωσης
ΣΥΝΑΙΝΩ: 3ΝΑΙ 3ΟΧΙ
4.Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της κατασκήνωσης
ΣΥΝΑΙΝΩ: 3ΝΑΙ 3ΟΧΙ

5.Ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα του Σχολείου (να προσδιορισθεί ποια κοινωνικά
δίκτυα διαθέτει, π.χ. facebook, instagram, twitter) (να αναφερθούν ακριβώς ποια
social media χρησιµοποιούνται)
ΣΥΝΑΙΝΩ: 3ΝΑΙ 3ΟΧΙ
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