ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ MAΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “STEM STARS GREECE”
O/H κάτωθι υπογράφων/ουσα:
α)………………………..

…………………. του ………….., κάτοικος …………………., οδός……….., αρ…….,

κάτοχος του υπ’ αριθμ. …… Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από τ… …………………..
γονέας/κηδεμόνας του ανηλίκου τέκνου μας, …………………. ………………. του …………….που
γεννήθηκε την …/…/……,
Δηλώνουμε ρητά και αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα ότι:
i. έχουμε ενημερωθεί επαρκώς για τον διαγωνισμό “STEM STARS GREECE” που διοργανώνει ο
μη κερδοσκοπικός οργανισμός Επιστήμη-Επικοινωνία-SciCo με τη χρηματοδότηση της
Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, στον οποίο δηλώνουν συμμετοχή ομάδες μαθητών (1-3 άτομα)
που συνεργάζονται για την ανάπτυξη μιας εργασίας-project σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις
συνιστώσες του STEM (επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά), η δήλωση συμμετοχής
των οποίων υποβάλλεται και διαχειρίζεται από ενήλικο εκπαιδευτικό τους στη σχετική
ιστοσελίδα,
ii. συναινώ στη συμμετοχή του ανήλικου τέκνου μου, …………………………. στην ομάδα ……….. υπό
την επίβλεψη του εκπαιδευτικού ……………………. στον Διαγωνισμό, δηλώνοντας ότι αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού, όπως αυτοί είναι αναρτημένοι στην
ιστοσελίδα https://stemstarsgreece.athens-science-festival.gr/
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iii. συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα στην καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
το αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη SciCo με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας
και της επίτευξης του σκοπού του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ
679/2016),
iv. συναινώ ως προς τη χρήση και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του,
όπως ενδεικτικά τη δημοσίευση της εικόνας του/ και του ονόματος του, μέσω φωτογραφικού
υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (περιοδικά, Internet, social
media όπως Facebook, LinkedIn, News App κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει η SciCo
ή η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο διεξαγωγής του
διαγωνισμού και παράδοσης του Δώρου σε περίπτωση που η ομάδα στην οποία συμμετέχει το
ανήλικο τέκνο μας ανακηρυχθεί ανάμεσα στις νικήτριες ομάδες, χωρίς να διατηρώ καμία αξίωση
ή απαίτηση για τη συγκεκριμένη χρήση,
v. ότι σε περίπτωση που η ομάδα στην οποία συμμετέχει το ανήλικο τέκνο μας ανακηρυχθεί
ανάμεσα στις νικήτριες ομάδες, συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα του, που θα συλλεχθούν από την SciCo, με σκοπό την ενημέρωσή της και τη
δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους
Όρους αυτού. Επιπλέον, σε περίπτωση που η ομάδα στην οποία συμμετέχει το ανήλικο τέκνο
μου ανακηρυχθεί ανάμεσα στης πρώτες δύο νικήτριες ομάδες, συναινώ στη διαδικτυακή
συμμετοχή του στον διεθνή διαγωνισμό “International Science and Engineering Fair”, που θα
πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2022, με την παρουσία του εκπαιδευτικού του,
vi. μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάμεσα στις νικήτριες η
ομάδα στην οποία συμμετέχει το ανήλικο τέκνο μου, μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών
παράδοσης του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα που ελήφθησαν στα
πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται,
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vii. διατηρούμε τα δικαιώματα που μας παρέχει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα
ανωτέρω δεδομένα (όπως πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή κτλ.), υποβάλλοντας σχετικό αίτημα
στο stemstarsgreece@gmail.com.

Ο/Η Δηλ…..
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ:
_______________________________________

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:____________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________
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