ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
για τη συμμετοχή στο έργο Generation Symbiocene, με υπεύθυνο τον κ. Μαρκ Ντελαλόντ (Marc Delalonde),
υπότροφο του προγράμματος START – Create Cultural Change για το έτος 2019/20. Το έργο Generation Symbiocene
είναι μία κοινωνικοπολιτιστική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να εξερευνήσει καινούργιους τρόπους ευαισθητοποίησης
των ανθρώπων στη σχέση τους με το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης, μέσω της τέχνης και της
κοινοτικής ανάπτυξης. Το START είναι ένα πρόγραμμα του Robert Bosch Stiftung, που υλοποιείται σε συνεργασία με το
Goethe-Institut Thessaloniki και την Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων, και υποστηρίζεται από το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Ο/Η κάτωθι υπογραφόμενος/η							

γονέας/κηδεμόνας

του/της 					

/

ο/η οποίος/α γεννήθηκε την

/

δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί και ότι επιτρέπω:
• τη συμμετοχή του/της στις συναντήσεις της κοινότητας Gen (S) που πραγματοποιούνται κάθε δύο εβδομάδες στο
πλαίσιο του έργου Generation Symbiocene, και τη δημόσια προβολή του έργου του/της..
• τη φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση στο πλαίσιο της συμμετοχής του/της στις προαναφερθείσες συναντήσεις,
γνωρίζοντας ότι το υλικό αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω δημόσια προώθηση των αποτελεσμάτων του
έργου σε διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου (ιστοσελίδα του έργου, κοινωνικά δίκτυα του έργου και
του προγράμματος START). και του Τύπου, χωρίς περιορισμένο χρονικό διάστημα.
• τη χρήση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν (διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός), ειδικότερα την χρήση της ηλεκτρονικής του/της διεύθυνσης, ώστε να ενημερωθεί
για τυχόν χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τις προαναφερθείσες συναντήσεις αλλά και για μελλοντικές δράσεις του
έργου, χωρίς περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του ανηλίκου δεν θα
δημοσιευτούν πουθενά, ούτε θα διανεμηθούν σε τρίτους.
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Διατηρώ το δικαίωμα να αποσύρω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή. Σε αυτό το πλαίσιο, κατανοώ ρητά ότι
οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής μου δεν μπορεί και δεν θα
καταργηθεί, διαγραφεί ή αλλάξει με άλλο τρόπο.
Οι συμμετέχοντες παραχωρούν στον υπεύθυνο του έργου Generation Symbiocene τα απεριόριστα ως προς το χρόνο πνευματικά
δικαιώματα του υλικού (όπως κείμενα, ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις) που θα παραχθεί στις προαναφερθείσες συναντήσεις,
συμπεριλαμβανομένου της χρήσης, αναπαραγωγής, απεικόνισης, διάδοσης, δημοσίευσης, τροποποίησης και έκθεσης αυτού του
υλικού. Ο υπεύθυνος του έργου Generation Symbiocene διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει τα προαναφερθέντα δικαιώματα σε
τρίτους.

ΕΝΗΜΕΡΏΘΗΚΑ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΌΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΓΙΑ :
τη συμμετοχή του ανηλίκου στις Gen (S) Συναντήσεις.
την φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπησή του και παρέχω τη συναίνεση μου για τη χρήση του υλικού στην ιστοσελίδα
και στα κοινωνικά δίκτυα του έργου Generation Symbiocene και του προγράμματος START – Create Cultural Change.

Ο/H δηλών/ούσα (Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο) :

Ημερομηνία:
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/

