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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΤΗ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗ ΔΙΝΕΙΣ ΕΣΥ» 

 
Του / Της ………………………………………………………… του………..  (εφεξής, ο 
«Συμμετέχων»), με ΑΔΤ …………… τηλ επικοινωνίας……….….….……… email 
…………………….….……...  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Η εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
με δ.τ. «ΣΤΑΣΥ», που εδρεύει στην οδό Αθηνάς αρ. 67, Αθήνα (Τ.Κ. 10552), σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τον Ν. 4624/2019 και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 
(ΕΕ), ενημερώνει υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο 
Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό «ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗ ΔΙΝΕΙΣ ΕΣΥ» (υποκείμενο των 
δεδομένων) που υπογράφει την αίτηση και την παρούσα δήλωση τα εξής: 
 
1.  Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα σας: Ο διαγωνισμός «ΤΗ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗ ΔΙΝΕΙΣ ΕΣΥ» αφορά στην καταγραφή της εμπειρίας των επιβατών από τις 
μετακινήσεις του επιβατικού κοινού με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Οι πιο δημιουργικές 
προσπάθειες των επιβατών θα προβληθούν στο νέο εταιρικό ιστότοπο της ΣΤΑ.ΣΥ. 
(www.stasy.gr) μέσα από τη δημιουργία ενός ενιαίου βίντεο από υλικό που θα 
προωθήσουν οι συμμετέχοντες. Σκοπός είναι η ανάδειξη της εμπειρίας σας ως επιβάτης 
από τις μετακινήσεις σας με τα μέσα σταθερής τροχιάς της ΣΤΑΣΥ, μέσα από βιντεοσκοπικό 
υλικό που αποστέλλετε στη ΣΤΑΣΥ ως Συμμετέχων.  
 
2.  Δεδομένα που συλλέγονται με την παρούσα: το όνομα, επώνυμο, όνομα 
πατρός, στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία ΑΔΤ του Συμμετέχοντος καθώς και στοιχεία 
βίντεο σχετικά με τις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού.  
Η ΣΤΑΣΥ για την ανωτέρω δράση επεξεργάζεται δεδομένα εικόνας από τη λήψη 
βιντεοσκοπικού υλικού από εσάς, το οποίο της αποστέλλετε ως Συμμετέχων (υποκείμενο 
των δεδομένων) στο Διαγωνισμό, καθώς και απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
(στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας) που παρέχονται από εσάς κατά τη συμμετοχή 
σας στον Διαγωνισμό.  
 
Περαιτέρω τρόποι με τους οποίους δύναται να χρησιμοποιηθεί – δημοσιοποιηθεί το ληφθέν 
βιντεοσκοπικό υλικό: 
 
-Στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ για την προβολή της δραστηριότητάς της καθώς και σε άλλες 
ενημερωτικές ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ενδέχεται να 
αναδημοσιευτεί,  
- Σε δημοσιεύσεις, οι οποίες προωθούν  και προβάλλουν το έργο και την δράση της ΣΤΑΣΥ 
και τους επιχειρηματικούς σκοπούς της, 
- Για την τήρηση αρχείου για επιχειρηματικούς σκοπούς στο πλαίσιο της εταιρικής 
επικοινωνίας της ΣΤΑΣΥ, 
- Σε δημοσιεύσεις σε δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας (πχ. τηλεοπτικές 
ενημερωτικές εκπομπές, Τύπος κλπ) με στόχο τη γνωστοποίηση του έργου και της δράσης 
της ΣΤΑΣΥ και την προβολή της δραστηριότητάς της,  
- Σε αντίστοιχες εκδηλώσεις και άλλες διοργανώσεις της ΣΤΑΣΥ, ως δράση της εταιρείας. 
 

Η ΣΤΑ.ΣΥ συλλέγει και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την 

εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία στο πλαίσιο 
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συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει και οικειοθελώς δύνασθε να συμμετέχετε και είναι 

τα ελάχιστα απαραίτητα για σωστή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι τα 

στοιχεία συμμετοχής σας (στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας) τηρούνται από 

την ΣΤΑΣΥ στο πλαίσιο συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό και δεν δημοσιεύονται σε τρίτους.  

Στην περίπτωση επιλογής του βιντεοσκοπικού υλικού σας και προβολής του από την 
ΣΤΑΣΥ, στους τίτλους τέλους θα αναφέρεται μόνο το όνομα του δημιουργού όπως εσείς 
θα δηλώσετε αυτό κατά την αποστολή του υλικού. 

 
3. Χρόνος τήρησης: Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα μόνο 
για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς για 
τους οποίους συλλέχθηκαν και επεξεργάζεται αυτά για όσο χρόνο απαιτείται για την 
εκπλήρωση του παρόντος σκοπού και των εννόμων συμφερόντων της.   
 
4. Νόμιμη βάση επεξεργασίας: Η επεξεργασία των ως άνω προσωπικών σας 
δεδομένων γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 περ. α’ 
ΓΚΠΔ, η οποία παρέχεται εφόσον επιλέξετε «Συναινώ» στην κατωτέρω επιλογή. 
Η καταγραφή, αποθήκευση, δημοσίευση, η ανάρτηση στο Internet, η μετάδοση, η 
κοινοποίηση, η διανομή και εν γένει επεξεργασία με οποιοδήποτε τρόπο, του συνόλου ή 
μέρους της δράσης από τη ΣΤΑΣΥ γίνεται δυνάμει της ρητής γραπτής συγκατάθεσής σας. 
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της 
συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση 
προ της ανάκλησής της. Με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας τα προσωπικά σας 
δεδομένα θα διαγραφούν από το αρχείο της ΣΤΑΣΥ και το αναρτημένο αρχείο της δράσης 
από την επίσημη ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ.  
 
5. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Έχετε οποιαδήποτε στιγμή το 
επιθυμείτε δικαίωμα πρόσβασης στα δοθέντα προσωπικά σας δεδομένα, εναντίωσης 
(προβολής αντιρρήσεων), περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης, 
φορητότητας, διαγραφής των δεδομένων σας καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσης με 
σχετική έγγραφη δήλωση προς την Εταιρεία. Έχετε επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση παραβίασης 
των δεδομένων σας (www.dpa.gr). Για περισσότερη ενημέρωση σχετικά με την 
επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ www.stasy.gr και την Πολιτική Απορρήτου και 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για οποιαδήποτε τυχόν πληροφορία ή την άσκηση 
οποιουδήποτε δικαιώματος, μπορείτε να απευθυνθείτε  στην Κεντρική Γραμματεία της 
ΣΤΑΣΥ με γραπτή αίτηση ή με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
kgram@stasy.gr και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@stasy.gr 
 
6. Με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης, δηλώνω ότι: 

• ενημερώθηκα ρητώς για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων  
• έλαβα γνώση για τα δικαιώματά μου ως Υποκείμενο των δεδομένων και τον τρόπο 

άσκησης αυτών. 
• Για τον σκοπό της παρούσας, ως Συμμετέχων και σε σχέση με τα προσωπικά μου 

δεδομένα που ο ίδιος κοινοποίησα στη ΣΤΑΣΥ, συναινώ στην: 
 

1. Συλλογή, επεξεργασία και τήρηση, χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα, σε αρχείο των 
προσωπικών δεδομένων μου, με πρόσβαση αποκλειστικά από τον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας και κατά περίπτωση τον εκάστοτε συνεργάτη – εργαζόμενό του που 
ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία ή βοηθό εκπλήρωσης. 
 Συναινώ          Δεν Συναινώ 
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2. Συναινώ στην προβολή, μετάδοση, αναμετάδοση – δημοσιοποίηση των προσωπικών 
μου δεδομένων, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω 
 Συναινώ          Δεν Συναινώ 

 
Ο Συμμετέχων 
 
Υπογραφή: ……………………… 

 
Ημερομηνία: ……………………….. 

 


