
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ /ΒΙΝΤΕΟ 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 

997889618, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθήνας, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρέχει δια του παρόντος 

την ακόλουθη ενημέρωση και ζητεί την εκ των προτέρων συναίνεσή σας (συγκατάθεση)  από τις αιτούσες του 

Προγράμματος «Αντιμετωπίζοντας την Υπογεννητικότητα. Υλική Υποστήριξη των Νεογέννητων – Baby Kits (στο 

εξής το «Πρόγραμμα» που υλοποιεί η «Αποστολή» για λήψη φωτογραφιών/βίντεο, σε περίπτωση που 

καταστούν αυτές επωφελούμενες. 

Σκοπός/Νομική Βάση Επεξεργασίας.  

 Α. Για τη   λήψη  φωτογραφιών/βίντεο για  ανάρτηση  στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

τηρεί η Αποστολή  (όπως ενδεικτικά είναι το facebook), σε ειδησεογραφικά site ή τηλεοπτικούς σταθμούς προς 

τον σκοπό προώθησης και ενημέρωσης του κοινού για τις δραστηριότητες της Αποστολής. Στην οριζόμενη 

περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεση σας.   

Β. Για τη λήψη φωτογραφιών μου  για να συμπεριληφθούν  σε έντυπα (ενημερωτικό υλικό, αφίσες, αναμνηστικά 

λευκώματα κλπ) της Αποστολής προς τον σκοπό προώθησης και ενημέρωσης του κοινού για τις δραστηριότητες 

της Αποστολής. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεση σας.   

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)   αποτελούν η 

διοίκηση της Αποστολής , το  υπαλληλικό προσωπικό και συνεργάτες της Αποστολής, φωτογράφοι, διαχειριστές 

social media.  

Διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Οι φωτογραφίες/βίντεο των επωφελούμενων του 

Προγράμματος,  που πρόκειται να αναρτηθούν σε site, τηλεοπτικούς σταθμούς,  μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης με σχετική δήλωση προς την Αποστολή  και η 

οποία  ενεργεί για το μέλλον. Στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, όπου η επωφελούμενη, εμφαίνεται 

μαζί με άλλα πρόσωπα (όπως για παράδειγμα άλλες επωφελούμενες),  η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν 

επιφέρει την καταστροφή των βίντεο, αλλά τη θόλωση μόνο της εικόνας (πρόσωπο και σώμα) της  ώστε να μην 

είναι αυτή αναγνωρίσιμη. Στην  περίπτωση φωτογραφιών της επωφελούμενης οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί 

σε έντυπα της Αποστολής (ενημερωτικό υλικό, αφίσες, αναμνηστικά λευκώματα  κλπ) η ανάκληση της 

συγκατάθεσης, δεν επιφέρει την καταστροφή των εν λόγω φωτογραφιών. Οι εν λόγω 

φωτογραφίες  διατηρούνται στα έντυπα της Αποστολής, προς την εξυπηρέτηση του έννομου συμφέροντός της, 

ήτοι του σκοπού ενημέρωσης για τις δράσεις της Αποστολής και τήρησης αρχειακού/αναμνηστικού για όσο 

χρονικό διάστημα  απαιτείται 

Άσκηση Δικαιώματος Ανάκλησης χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν 

μέχρι και την ανάκλησή της:   

Για την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης και για  οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας 

προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς:  

• με έγγραφη επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση,  dpo@mkoapostoli.gr 

• αυτοπροσώπως ή με σχετική επιστολή προς την «Αποστολή» (Αθήνα-Ν. Κόσμος, Ήρας 8 & Δέσπως 

Σέχου 37), υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (“Data Protection Officer”). 

 

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία 

ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την 

επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας/νομιμοποίηση σας.  
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Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα 

τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:  α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη 

τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή  β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα. 

Θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού 

αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που 

εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον 

απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα 

από σχετική ενημέρωση σας. Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην 

προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: 

mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας,  σας παραπέμπουμε στην 

Ενημέρωση που έχει αναρτηθεί στο site  www.mkoapostoli.gr,, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται στην 

ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.    

 

Κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης που έλαβα, εν πλήρη επιγνώσει: 

Α. Για τη   λήψη  φωτογραφιών/βίντεο για  ανάρτηση  στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

τηρεί η Αποστολή  (όπως ενδεικτικά είναι το facebook), σε ειδησεογραφικά site ή τηλεοπτικούς σταθμούς προς 

τον σκοπό προώθησης και ενημέρωσης του κοινού για τις δραστηριότητες της Αποστολής.  

Ναι δίνω τη συγκατάθεσή μου ______________  

Όχι δεν δίνω τη συγκατάθεσή μου _____________________  

(συμπληρώστε αναλόγως) 

 

Β. Για τη λήψη φωτογραφιών μου  για να συμπεριληφθούν  σε έντυπα (ενημερωτικό υλικό, αφίσες, αναμνηστικά 

λευκώματα κλπ) της Αποστολής προς τον σκοπό προώθησης και ενημέρωσης του κοινού για τις δραστηριότητες 

της Αποστολής.  

Ναι δίνω τη συγκατάθεσή μου ______________  

Όχι δεν δίνω τη συγκατάθεσή μου _____________________  

(συμπληρώστε αναλόγως) 

Τόπος, ……………………………. , Ημερομηνία:          /       / 202….. 

Όνομα και Επώνυμο Αιτούσας:………………………………………….. 

Υπογραφή:……………………………………………………………………….. 

 

ΕΚΔΟΣΗ 1.0.:   Οκτώβριος  2021  
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