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Όροι διαγωνισμού φωτογραφίας «Η Αθήνα μου!»  

 

1. Αντικείμενο  

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τεχνόπολις  – Γκάζι Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

Προστασίας και Ανάδειξης Βιομηχανικού – Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών» και διακριτικό 

τίτλο «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, 

οδός Πειραιώς αρ. 100, διοργανώνει στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος “Το 

παιδί, η πόλη και τα μνημεία” ανοικτό διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Η Αθήνα μου!» 

για τους μαθητές και τις μαθήτριες των γυμνασίων και των λυκείων του Δήμου Αθηναίων. Οι 

συμμετέχοντες καλούνται να φωτογραφίσουν το αγαπημένο τους μέρος στην Αθήνα! Οι 

φωτογραφίες δεν θα πρέπει να περιέχουν πρόσωπα. Όσες φωτογραφίες θα περιέχουν 

πρόσωπα θα αποκλειστούν από τον διαγωνισμό.  

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό φωτογραφίας έχουν οι μαθητές και οι 

μαθήτριες:  

✔ που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού και  

✔ φοιτούν στα γυμνάσια και τα λύκεια που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Αθηναίων και συμμετέχουν, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ή 

συμμετείχαν, παλαιότερα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων «Το παιδί, η 

πόλη και τα μνημεία».  

 

3. Διάρκεια  

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 5η Απριλίου 2021 έως και την 10η Μαϊου 2021 και ώρα 

12.00 μμ .  

 

4. Τρόπος συμμετοχής  

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, ακολουθώντας τα 

παρακάτω βήματα: 
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✔ Ανεβάζουν στον λογαριασμό τους στο Instagram μία ή περισσότερες φωτογραφίες από τα 

αγαπημένα τους μέρη στην Αθήνα.  

✔ Κάνουν follow το kids4thecity  

✔ Κάνουν tag το kids4thecity και hashtag #kids4thecity# και #DikiMouaTHINA2021#.  

✔ Συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, σχολείο φοίτησης, 

τηλέφωνο επικοινωνίας και email) και αναρτούν την ή τις φωτογραφίες τους στην φόρμα 

Google εδώ ή, εναλλακτικά, συμπληρώνουν την φόρμα που θα κατεβάσουν από την 

ιστοσελίδα του προγράμματος και την αποστέλλουν συμπληρωμένη, μαζί με τις 

φωτογραφίες τους, στο info@kids4thecity.gr.  

 

5. Πνευματική ιδιοκτησία  

 

Οι φωτογραφίες που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού αποτελούν έργα 

κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2121/1993 και προστατεύονται ως τέτοια σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παραπάνω νομοθετήματος. Η Εταιρεία δηλώνει ότι θεωρεί τους 

συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες ως δημιουργούς των έργων (φωτογραφιών) που 

υποβάλλονται στο διαγωνισμό και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους σχετικά 

με την εκ μέρους τους τήρηση των ισχυουσών διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής 

νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι 

συμμετέχοντες θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνοι υπεύθυνοι για την τήρηση της 

εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής 

ιδιοκτησίας και, σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας προκληθεί σε τρίτους, 

υποχρεούνται μόνοι αυτοί προς αποκατάστασή της.  

 

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων  

 

6.1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας  

 

Η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 στοιχ. 7 του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των χρηστών που συμπληρώνουν την φόρμα google, η οποία ευρίσκεται στο 

σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSSThavrA5jsRVa8yp42iq_qMeUb2u4BK-

_QTfIcHJDVxe-Q/viewform.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSSThavrA5jsRVa8yp42iq_qMeUb2u4BK-_QTfIcHJDVxe-Q/viewform.
mailto:info@kids4thecity.gr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSSThavrA5jsRVa8yp42iq_qMeUb2u4BK-_QTfIcHJDVxe-Q/viewform.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSSThavrA5jsRVa8yp42iq_qMeUb2u4BK-_QTfIcHJDVxe-Q/viewform.
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6.2 Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

 

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

χρηστών που συμπληρώνουν την ως άνω φόρμα:  

 

✔ Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης (προσωπικά στοιχεία)  

✔ Αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, ηλεκτρονική Διεύθυνση (στοιχεία  επικοινωνίας)  

✔ Σχολική μονάδας φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας  

 

6.3 Σκοπός επεξεργασίας 

 

Η Εταιρεία συλλέγει τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» και, συγκεκριμένα, στο 

πλαίσιο του διαγωνισμού φωτογραφίας με τίτλο «η Αθήνα μου!». Η Εταιρεία επεξεργάζεται 

τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών/μαθητριών 

συμμετεχόντων προκειμένου να εκπληρώσει τους κάτωθι σκοπούς:  

 

1. Προκειμένου να ελέγξει την τήρηση των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό με τίτλο 

«η Αθήνα μου!» και, ειδικότερα, προκειμένου να επαληθεύσει ότι οι συμμετέχοντες είναι 

μαθητές ή μαθήτριες, ηλίκίας από 15 έως 18 ετών, και φοιτούν σε σχολικές μονάδες 

(γυμνάσια και λύκεια) που ευρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων.  

2. Προκειμένου να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες που θα αναδειχθούν νικητές 

και να τους παραδώσει τα βραβεία τους.  

3. Προκειμένου να ενημερώσει τους συμμετέχοντες που θα αναδειχθούν νικητές 

σχετικά με την ανάρτηση των φωτογραφιών τους στην ψηφιακή έκθεση της ιστοσελίδας του 

προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του 

δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.  

4. Προκειμένου να ευχαριστήσει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που 

συμμετείχαν, καθώς και να τους ενημερώσει για την οργάνωση και λειτουργία της ως άνω 

ψηφιακής έκθεσης.  



4 
 

 

Η Εταιρεία δηλώνει και εγγυάται ότι δεν επεξεργάζεται τις ως άνω κατηγορίες προσωπικών 

δεδομένων για την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού, πλην των ως άνω περιοριστικά 

αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.  
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6.4 Νομική βάση επεξεργασίας  

 

Η νομική βάση για την ως άνω επεξεργασία είναι η συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 

στοιχείο α’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν. 4624/2019 (Α’ 137), όταν εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 

1 στοιχείο α’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των 

πληροφοριών, είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας 

του και παρέχει τη συγκατάθεσή του.  

 

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας 

τους, η συγκατάθεση για την επεξεργασία των παραπάνω κατηγοριών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τους ίδιους/ίδιες.  

 

6.5 Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

 

Η Εταιρεία δηλώνει και εγγυάται ότι δεν ανακοινώνει ή μεταβιβάζει ή κοινολογεί, με 

οποιονδήποτε τρόπο, τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 

οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία δύναται να ανακοινώσει ή μεταβιβάσει τις 

παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συνεργάτη της, με 

αποκλειστικό σκοπό την εκπλήρωση σκοπών επεξεργασίας που σχετίζονται με την 

υλοποίηση του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» και, ειδικότερα, του 

διαγωνισμού φωτογραφίας «η Αθήνα μου!». Σε περίπτωση κοινολόγησης των παραπάνω 

κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σε συνεργάτη της Εταιρείας, η Εταιρεία μεριμνά, ώστε 

ο συνεργάτης να δεσμεύεται συμβατικώς για την εκ μέρους του σύννομη επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τυχόν γνωστοποίηση ή ανακοίνωση ή εν γένει 

κοινολόγηση των δεδομένων επιτρέπεται, όταν επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική 

απόφαση ή απόφαση διοικητικής αρχής.  

 

6.6 Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

 

Η Εταιρεία διατηρεί τις ως άνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες και 
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δράσεις σχετικά με τον διαγωνισμό φωτογραφίας «η Αθήνα μου!». Μετά την ολοκλήρωση 

των παραπάνω ενεργειών, η Εταιρεία διαγράφει από τα ηλεκτρονικά και τα φυσικά της 

αρχεία, οριστικά, τα υπό κρίση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.  

 

6.7 Δικαιώματα   

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μαθητές και μαθήτριες δικαιούνται ως υποκείμενα των 

υπό επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να αιτηθούν:  

 

⮚ την ανάκληση της συγκατάθεσης που έχουν παράσχει.  

⮚ τη λήψη πληροφοριών σχετικά με το είδος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και πρόσβαση σε αυτά.  

⮚ Τη διόρθωση ή της επικαιροποίηση των δεδομένων τους, σε περίπτωση που αυτά είναι 

ανακριβή ή ελλιπή.  

⮚ Την πλήρη και οριστική διαγραφή των δεδομένων τους από το αρχείο, Ηλεκτρονικό ή/και 

έντυπο, της Εταιρείας.  

⮚ Τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.  

 

Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται, ακόμη, να υποβάλλουν καταγγελία σχετικά με 

την εκ μέρους της Εταιρείας επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ενώπιον της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της διαδικτυακής της πύλης 

(www.dpa.gr).  

 

Τα ως άνω δικαιώματα δικαιούνται να ασκήσουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα των 

μαθητών και μαθητριών, στην περίπτωση που αυτοί/ές δεν έχουν, κατά την ημερομηνία 

υποβολής των δεδομένων τους, συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.  

 

7. Ανακοίνωση νικητών – Έκθεση επιλεγμένων έργων  

 

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θα 

αξιολογηθούν από μια τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τα μέλη και τους 

συνεργάτες του εκπαιδευτικού προγράμματος του Δήμου Αθηναίων «Το παιδί, η πόλη και τα 

μνημεία». Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η ως άνω επιτροπή θα επιλέξει τις τρεις (3) 

καλύτερες φωτογραφίες. Τα ονόματα των νικητών ή νικητριών θα ανακοινωθούν από την 

http://www.dpa.gr/
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επιτροπή, κατά τη γιορτή λήξης του εκπαιδευτικού προγράμματος, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την 10η Μαϊου 2021.  

 

Η επιτροπή θα επιλέξει, ακόμη, τις φωτογραφίες που, επιπλέον των νικητήριων 

φωτογραφιών, θα εκτεθούν στην ψηφιακή έκθεση εντός του επίσημου ιστοτόπου του 

εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία». Οι επιλεγείσες 

φωτογραφίες, τέλος, θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αντικειμένων στο πλαίσιο του 

ως άνω προγράμματος (για παράδειγμα, τετράδια, βιβλία, κούπες κ.λ.π.).  

 

Η Εταιρεία δηλώνει ότι η ανάρτηση των φωτογραφιών στην ψηφιακή έκθεση του 

προγράμματος, καθώς και επί των αντικειμένων που θα δημιουργηθούν για την προώθηση 

και διαφήμιση αυτού, θα πραγματοποιηθεί, μόνο εφόσον έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί 

η νόμιμη διαδικασία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την πνευματική 

ιδιοκτησίας.   

 

8. Λοιποί όροι 

 

Οι συμμετέχοντες απαγορεύεται να αναρτήσουν φωτογραφίες ή να αποστείλουν, μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού, περιεχόμενο προσβλητικό, ενοχλητικό, χυδαίο, απειλητικό, 

συκοφαντικό, καθώς και περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις της νομοθεσίας για 

την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων.  

 

9. Επικοινωνία  

 

Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και, ειδικότερα,  

σε σχέση με την επεξεργασία των παραπάνω κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των συμμετεχόντων, οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες ή οι γονείς ή 

κηδεμόνες τους μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία, άμεσα, αποστέλλοντας μήνυμα 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kids4thecity.gr ή καλώντας στο τηλέφωνο: 698 6401247.  
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