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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ANIMATION & MULTIMEDIA WEBINAR “I_AM PROJECT” 

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ- Εταιρεία Αστικού Πολιτισμού διοργανώνει το εργαστήριο I_AM PROJECT. 

 Για τη συμμετοχή σας στο εργαστήριο θα συλλεχθούν τα παρακάτω στοιχεία για εσάς:  

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, καταγραφή βίντεο κατά τη διάρκεια του webinar. 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο προϋποθέτει τη συλλογή των στοιχείων αυτών. Η  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ- 

Εταιρεία Αστικού Πολιτισμού, με έδρα την Αθήνα (Καισαρείας 6) λειτουργεί ως Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας των δεδομένων. Κανένας τρίτος δεν θα έχει πρόσβαση στα παραπάνω δεδομένα, 

εξαιρουμένων των δεδομένων που ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται, με σκοπό την άρτια διοργάνωση του 

εργαστηρίου και με τρόπο που σέβεται απόλυτα τα δικαιώματά τους, βασιζόμενη στα έννομα 

συμφέροντα του Υπευθύνου Επεξεργασίας δεδομένων.  

Τα δεδομένα σας διαγράφονται 1 έτος μετά τη διοργάνωση του εργαστηρίου, εκτός από τα 

δεδομένα σας που ενδέχεται να δημοσιευθούν. 

Προκειμένου το υλικό να καταστεί διαθέσιμο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, το webinar θα 

μαγνητοσκοπηθεί. Το βιντεοσκοπημένο webinar στη συνέχεια θα διατηρηθεί στο αρχείο του 

Φεστιβάλ και θα δημοσιοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

του Φεστιβάλ και των εταίρων, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Εάν δεν επιθυμείτε την 

καταγραφή σας κατά τη μαγνητοσκόπηση του εργαστηρίου, παρακαλούμε μην συμμετέχετε στο 

εργαστήριο. Για τη συμμετοχή στο εργαστήριο, το οποίο είναι διαδραστικό συνίσταται η 

συμμετοχή με τη χρήση της κάμεράς σας ενεργοποιημένη. 

Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 

φορητότητας, περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, 

καθώς και για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να 

απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Animasyros, κ. Κωνσταντίνο 

Κακαβούλη, στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@animasyros.gr. Θα λάβετε 

απάντηση εντός 30 ημερών από τη λήψη του μηνύματός σας. 

Σε περίπτωση που αισθανθείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας 

δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)  

Tο Έργο Ι_ΑΜ “Inclusive education using Animation and Multimedia” στοχεύει στην υποστήριξη 

της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) χωρίς 

αποκλεισμούς, μέσω μιας καινοτόμου προσωποκεντρικής, διεπιστημονικής και καλλιτεχνικής 

mailto:dpo@animasyros.gr
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“The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole 

responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that 

may be made of the information it contains.” 

INCLUSIVE EDUCATION USING  

ANIMATION AND 

MULTIMEDIA 

προσέγγισης, που υλοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Το 

πρόγραμμα χρησιμοποιεί τα κινούμενα σχέδια, μέσω ενός μεικτού προγράμματος ανάπτυξης 

ικανοτήτων μάθησης, για την ανάπτυξη ενός φιλόξενου περιβάλλοντος για παιδιά με SEND στα 

σχολεία γενικής εκπαίδευσης.  
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