
Έντυπο γονικής συναίνεσης για λήψη φωτογραφίας ή βίντεο από τις δράσεις 
του 22ου παιδικού κυνηγιού του Θησαυρού  και παρουσίασή τους 
 

Αξιότιμε κύριε/α, 
 

ας ενημερώνουμε ότι η ''ΕΚΑΣ΄ Η ΚΟΤΣΗ ΚΑΣΙΚΑ'', 
διοργανώτρια ομάδα του 22ου παιδικού κυνηγιού του Θησαυρού στο Ρέθυμνο,  
στα πλαίσια των δράσεων του παιχνιδιού, θα δημιουργήσει μια παρουσίαση με 
βίντεο, φωτογραφίες και συνεντεύξεις των παιδιών που συμμετέχουν στο 
παιχνίδι, την οποία θα προβάλει ή θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της. 

τα πλαίσια της ενέργειας αυτής, το παιδί σας πιθανόν να συμμετέχει σ΄ 
αυτές τις φωτογραφίες ή τα βίντεο και  παρακαλούμε να μας επιτρέψετε την 
προβολή και την ανάρτηση της παρουσίασης στην ιστοσελίδα μας. 

Η διοργανώτρια ομάδα  δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τους παρακάτω όρους: 

 Δεν θα θιχτούν άλλα προσωπικά δεδομένα του παιδιού σας δηλαδή κάθε 
πληροφορία που χαρακτηρίζει το παιδί σας όπως το όνομα, η διεύθυνση 
της οικίας σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα 
ενδιαφέροντα του, κ.τ.λ. σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 
2472/1997 και 3471/2006) και όπως ορίζει η Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 Έχετε πάντα τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή ή τη διόρθωση των 
φωτογραφιών ή του βίντεο, αν θεωρήσετε ότι αυτή θίγει το παιδί σας ή 
είναι λανθασμένη. 

 

Παρακαλούμε η παρακάτω υπεύθυνη δήλωση να συμπληρωθεί και υπογραφεί 
από τον κηδεμόνα του παιδιού και να επιστραφεί από τον ενήλικα συνοδό της 
κάθε ομάδας,  το Σάββατο 16/2/2018 στη δράση της ανακύκλωσης που θα 
γίνει στη Μαρίνα Ρεθύμνου. 

 

Υπεύθυνη Δήλωση  Γονικής Συναίνεσης  
 

Δηλώνω στη διοργανώτρια ομάδα του 22ου παιδικού κυνηγιού του θησαυρού 
στο Ρέθυμνο, ότι το παιδί μου …………………………….……………….. 
που συμμετέχει στην ομάδα με Νο....... και με 
όνομα:..........................................................................., ότι επιτρέπω ….., ότι δεν 
επιτρέπω…... (βάλτε σε κύκλο ή βάλτε ένα Χ στην αντίστοιχη απάντηση σας), 
να εμφανίζεται σε φωτογραφίες ή βίντεο  από τις δράσεις του 22ου παιδικού 
κυνηγιού του Θησαυρού στο Ρέθυμνο, που θα προβληθούν ή θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα της ομάδας  με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παραπάνω 
όροι. 
 

Ονοματεπώνυμο και Τπογραφή γονέα/κηδεμόνα Ημερομηνία 
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