
ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 
Η παρούσα συμφωνία (η "Εκχώρηση") συνιστά επιβεβαίωση των όρων με τους οποίους συμφωνείτε να επιτρέψετε στη NIKE και στον Όμιλο 
NIKE να χρησιμοποιούν, για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω, εικόνα ή εικόνες που παρουσιάζουν εσάς (αν είστε άνω των 18 
ετών) ή το παιδί σας (αν είναι κάτω των 18 ετών, του οποίου επιβεβαιώνετε ότι είστε γονέας ή κηδεμόνας). 
 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

ΟΝΟΜΑ:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (για τους κάτω των 18 ετών, εισάγετε 
τα στοιχεία επικοινωνίας του γονέα ή του κηδεμόνα) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

 

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ Ή ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
(για τους κάτω των 18 ετών): 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ 
(“Εκδήλωση”) 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΡΟΣ: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ, 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ & "ΣΤΕΓΗ" 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΤΥΠΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  (“Εικόνα”) 
(σημειώστε το ένα ή και τα δύο τετραγωνίδια)       Φωτογραφία                                        Βίντεο 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
(“Καθορισμένοι Σκοποί”)  

Οποιοσδήποτε εμπορικός ή μη εμπορικός σκοπός σε όλα τα μέσα ενημέρωσης 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των έντυπων εκδόσεων, παρουσιάσεων, 
προωθητικού υλικού για τη διαφήμιση των αγαθών ή υπηρεσιών της NIKE ή στις 
ιστοσελίδες και τις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων της NIKE. Το 
οπτικοακουστικό υλικό προϊόν της βιντεοσκόπησης ή και φωτογράφησης δύναται 
να διατεθεί από την ΝΙΚΕ στους συνεργάτες του Προγράμματος της 
AntetokounBros Academy με σκοπό τη χρήση του ως έχει αναφερθεί στους 
σχετικούς όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος AntetokounBros Academy 
με ημερομηνία έκδοσης 30/9/2019.  

1. ΟΡΟΙ 

2. Η Nike European Operations Netherlands B.V. (“NIKE”) ή άλλο μέλος του “Ομίλου NIKE” (δηλαδή της Nike Inc., της NIKE, των 
θυγατρικών της, οποιασδήποτε εταιρείας ή οντότητας στην οποία η NIKE ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της εκχωρεί δικαιώματα ή 
παρέχει υπηρεσίες, και/ή οποιασδήποτε εταιρείας, η οποία σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία, τη μητρική της επιχείρηση, ή θυγατρική 
της) χορηγεί, παράγει, διευθύνει, οργανώνει, λειτουργεί ή πληρώνει για την Εκδήλωση στην οποία θα ήθελα να συμμετάσχω. 

3. Κατανοώ και συμφωνώ ότι η NIKE μπορεί να με φωτογραφίζει ή / και να με μαγνητοσκοπεί κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου στην 
Εκδήλωση και της παρακολούθησής της και μπορεί να χρησιμοποιεί την Εικόνα για τους Καθορισμένους Σκοπούς. 

4. Δηλώνω ότι: (i) δεν χρειάζεται να λάβω άδεια ή να πληρώσω κανένα τρίτο σε σχέση με τα δικαιώματα που εκχωρούνται με την παρούσα 
Εκχώρηση. (ii) Δικαιούμαι να εκχωρώ τα δικαιώματα που ορίζονται στην παρούσα Εκχώρηση και (iii) η NIKE δεν χρειάζεται να λάβει άδεια 
από τρίτους ή να πληρώσει τρίτους σε σχέση με τα δικαιώματα που εκχωρούνται με την παρούσα Εκχώρηση. 

5. Παρέχω στη NIKE την αποκλειστική άδεια χρήσης της Εικόνας σε ολόκληρο τον κόσμο για τους Καθορισμένους Σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένης της άδειας να δημοσιεύει την Εικόνα στο Διαδίκτυο, στην αρχική της μορφή, ή σε μορφή επεξεργασμένη ή 
τροποποιημένη με οποιονδήποτε τρόπο που η NIKE κρίνει κατάλληλο. 

6. Δεν εναντιώνομαι στην αποθήκευση αντιγράφων της Εικόνας από τη NIKE για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την 
εκπλήρωση των Καθορισμένων Σκοπών, ή στην αποθήκευση των στοιχείων επικοινωνίας μου από NIKE στη βάση δεδομένων της, σε 
περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί μου. 

7. Για τους σκοπούς της παρούσας Εκχώρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η προαναφερόμενη στον ορισμό της NIKE 
οντότητα NIKE. Συμφωνώ και αναγνωρίζω ότι σημειώνοντας το παρακάτω τετραγωνίδιο παρέχω τη συγκατάθεσή μου, για τους σκοπούς της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, στη NIKE να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται σε σχέση με την 
Εικόνα ή ως μέρος των δικαιωμάτων που εκχωρούνται με την παρούσα Εκχώρηση, συμπεριλαμβανομένης της εικόνας μου και των στοιχείων 



επικοινωνίας μου. Η NIKE θα επεξεργαστεί οποιαδήποτε τέτοια προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την 
προστασία δεδομένων και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της NIKE, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία είναι διαθέσιμη στην 
Πολιτική Απορρήτου. Για ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, απευθυνθείτε στην επαφή σας στη NIKE ή στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@nike.com. 

8. Η παρούσα Εκχώρηση αποτελεί την πλήρη μεταξύ μας συμφωνία· αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενο σχέδιο, συμφωνία, 
διακανονισμό και συνεννόηση μεταξύ μας, σε γραπτή ή προφορική μορφή, σχετικά με το αντικείμενο αυτής. Η παρούσα Εκχώρηση δεν 
μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιηθεί. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί ότι δεν θα έχει ένδικα μέσα σε σχέση με οποιαδήποτε 
παρουσίαση ή δήλωση (είτε γίνεται ακουσίως ή εξ αμελείας) που δεν περιγράφεται στην παρούσα Εκχώρηση. 

9. Εάν οποιαδήποτε διατύπωση στην παρούσα Εκχώρηση θεωρηθεί, εν μέρει ή εν όλω, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, η 
ισχύς των υπόλοιπων ρητρών της παρούσας Εκχώρησης δεν επηρεάζεται και θα εξακολουθήσει να είναι έγκυρη και εφαρμόσιμη. Η μη 
έγκυρη και μη εφαρμόσιμη διάταξη θα αντικαθίσταται από έγκυρη διάταξη, η οποία είναι κατά το δυνατόν παρόμοια επί της ουσίας με την 
άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη. 

10. Η παρούσα Εκχώρηση και τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους 
νόμους της δικαιοδοσίας της κατοικίας του υπογράφοντος. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Για τους σκοπούς της παρούσας Εκχώρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η προαναφερόμενη στον ορισμό της NIKE 
οντότητα NIKE. Συμπληρώνοντας το Έντυπο Εκχώρησης Εικόνας και επιτρέποντας στη NIKE να χρησιμοποιήσει την Εικόνα, θα παράσχετε 
στη NIKE ορισμένα προσωπικά δεδομένα, όπως την εικόνα σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα προσωπικά σας στοιχεία. Κατανοείτε και 
αναγνωρίζετε ότι συμπληρώνοντας το Έντυπο Εκχώρησης Εικόνας και σημειώνοντας το τετραγωνίδιο για να δηλώσετε ότι συμφωνείτε με την 
παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, δίνετε τη συγκατάθεσή σας στη NIKE να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Η NIKE 
επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για να χρησιμοποιεί την εικόνα σας στις πλατφόρμες της, καθώς και για να διαχειρίζεται ερωτήματα 
και άλλα θέματα παρακολούθησης σχετικά με την εικόνα. 
 
Η NIKE μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας για λογαριασμό τής 
NIKE. Εάν χρησιμοποιήσει τρίτους για την επεξεργασία δεδομένων, η NIKE θα απαιτήσει από τους εν λόγω τρίτους να εφαρμόσουν 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η NIKE μπορεί να μεταβιβάσει ή να αποθηκεύσει τα προσωπικά 
δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ως μέρος μιας Εκδήλωσης εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας. Εάν αυτό συμβεί, η 
NIKE θα διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες θα έχουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους 
κανόνες προστασίας δεδομένων. 
 
Η NIKE θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η NIKE θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς 
και με τα δικαιώματά σας, επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της NIKE, η οποία είναι διαθέσιμη στην Πολιτική Απορρήτου. Για να 
ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην πρόσβαση, διαγραφή ή διόρθωση, χρησιμοποιήστε το WebForm. Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις 
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γραφείο 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση privacy@nike.com. 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ: 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΡΟΣ 2019-2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ: 

9/11/2019- 30/6/2020 

 
 
Εάν είστε 18 ετών και άνω παρακαλούμε υπογράψτε παρακάτω: 
ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΛΩΣΗ, ΚΑΤΑΝΟΩ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ 

 □    ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 

□   ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ NIKE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

□    ΣΥΓΚΑΤΑΤΙΘΕΜΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 

 

 

https://agreementservice.svs.nike.com/gb/en_gb/rest/agreement?agreementType=privacyPolicy&uxId=com.nike.commerce.snkrs.web&country=gb&language=en&requestType=redirect
mailto:privacy@nike.com
https://agreementservice.svs.nike.com/gb/en_gb/rest/agreement?agreementType=privacyPolicy&uxId=com.nike.commerce.snkrs.web&country=gb&language=en&requestType=redirect
https://agreementservice.svs.nike.com/gb/en_gb/rest/agreement?agreementType=privacyPolicy&uxId=com.nike.commerce.snkrs.web&country=gb&language=en&requestType=redirect


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ APPLY@ANTETOKOUNBROSACADEMY.NET ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

Είμαστε οι γονείς που έχουν γονική μέριμνα, ή οι νόμιμοι κηδεμόνες του Συμμετέχοντος και συμφωνούμε ότι μπορεί να συμμετάσχει 

στην Εκδήλωση NIKE. Εκ μέρους του Συμμετέχοντος, εμείς οι ίδιοι, γονείς ή κηδεμόνες, κληρονόμοι, ασφαλιστές, εκδοχείς του 

Συμμετέχοντος και οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να προβεί σε αξίωση για τον Συμμετέχοντα, ή για λογαριασμό του, διά της παρούσης: 

i. συμφωνούμε με όλους τους Όρους· 
ii. συμφωνούμε να υποχρεώσουμε τον Συμμετέχοντα να συμμορφωθεί με τους Όρους· 
iii. συμφωνούμε να συνοδεύσουμε τον Συμμετέχοντα καθ’ όλη τη διάρκεια της Εκδήλωσης· 
iv. εξουσιοδοτούμε και επιτρέπουμε στη NIKE, στους αντιπροσώπους της και στο προσωπικό που συμμετέχει στην Εκδήλωση NIKE να 

παράσχει πρώτες βοήθειες τον Συμμετέχοντα, και να προβεί σε επείγουσα μεταφορά και σε οποιαδήποτε άλλη ιατρική περίθαλψη 
που παρέχεται από ιατρούς, παραϊατρικό προσωπικό και άλλο ιατρικό προσωπικό σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή 
τραυματισμού του Συμμετέχοντα. 

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, Ή ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

 

        ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

    ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΙΚΕ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

    ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

(για τους κάτω των 18 ετών): 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

(πρώτος γονέας ή κηδεμόνας για τους κάτω των 18 ετών): 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

(για τους κάτω των 18 ετών): 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

(δεύτερος γονέας ή κηδεμόνας για τους κάτω των 18 ετών): 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
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