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Για την παρακολούθηση των διαδικτυακών σεμιναρίων του Transition ECB Community 

Dance Residency που θα πραγματοποιηθούν στις 30.11.2020, η ομάδα των 

διοργανωτών (από τον Κινητήρα, το  Goethe-Institut Athen και το Institut Français de 

Grèce) θα συλλέξουμε με την ιδιότητα του «υπευθύνου επεξεργασίας» τα στοιχεία που 

μας παρέχετε, όπως περιγράφεται εδώ μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας 

συμμετοχής (βασικά στοιχεία ταυτοποίησης σας - «Δεδομένα»), σε συμμόρφωση με 

την σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία και τις αποφάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες της 

αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.  

Θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα, όπου απαιτείται, ώστε να μπορέσετε να 

παρακολουθήσετε και υποβάλλετε ερωτήσεις στο Σεμινάριο. Το Σεμινάριο θα 

βιντεοσκοπηθεί με στόχο όπως καταστήσουμε το σχετικό υλικό   που θα προκύψει 

προσβάσιμο στο κοινό στο πλαίσιο της προβολής των δραστηριοτήτων και δράσεών 

μας, με μέσα επιλογής μας όπως μέσα από τις ιστοσελίδες μας, τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, έντυπα, μέσα μαζικής επικοινωνίας ή ακόμα διαδικτυακές πλατφόρμες, 

όπως το YouTube και για όσο διάστημα έχουμε το εν λόγω δικαίωμα από τον νόμο. 

Επιπροσθέτως, πρόκειται μέρη από την ως άνω βιντεοσκόπηση να χρησιμοποιηθούν 

και στο τελικό προϊόν (ταινία μικρού μήκους) του Residency. Δεν θα κοινοποιήσουμε 

τα στοιχεία των συμμετεχόντων εκτός εάν τα ονόματα αυτών με δική τους πρωτοβουλία 

εμφανίζονται στην πλατφόρμα κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου).  

Εφόσον επιλέξετε το σχετικό πεδίο στην φόρμα, θα μπορούμε να διατηρήσουμε τα 

στοιχεία επικοινωνίας σας στις διαδικτυακές τοποθεσίες του Κινητήρα. Σε περίπτωση 

που θέλετε να απεγγραφείτε, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο secretary@kinitiras.com. 

Θα συλλέξουμε και θα κρατήσουμε τα εν λόγω δεδομένα σας για όλη την διάρκεια του  

Residency και μετά την πραγματοποίηση αυτού για την εκπλήρωση του σκοπού για τον 

οποίο τα Δεδομένα παρασχέθηκαν και προς συμμόρφωση μας με τις συμβατικές και 

νόμιμες υποχρεώσεις μας, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της εν λόγω 

νομοθεσίας, των περιόδων παραγραφής για την άσκηση νομικών ενεργειών.  

Η άσκηση των νομικών σας δικαιωμάτων, σε περίπτωση που αυτή είναι επιθυμητή από 

εσάς, θα πρέπει να γίνεται εγγράφως με αποστολή του σχετικού αιτήματος στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση  secretary@kinitiras.com υπόψιν της Γραμματείας του Κινητήρα 

και της Καλλιτεχνική Διεύθυνσης του  Transition ECB Residency. Σε περίπτωση που 

διαφωνείτε με την απόκριση σε σχετικό αίτημά σας και την επεξεργασία των δεδομένων 

σας που κάνουμε σύμφωνα με το παρόν, δικαιούσθε να απευθύνετε αίτημα στην 
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αρμόδια εποπτεύουσα αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), 

η οποία επιλαμβάνεται, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, των εγγράφων καταγγελιών 

σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στον ιστότοπο της ( www.dpa.gr). 
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