
Έντυπο ενημέρωσης συγκατάθεσης για χρήση
φωτογραφίας κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του

Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τίτλος Εκδήλωσης:

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022  & 22ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Στο πλαίσιο της ορκωμοσίας που οργανώνει το Τμήμα Ψυχολογίας, την Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου

2022 & την Πέμπτη 22η Δεκεμβρίου 2022, με υπεύθυνο οργάνωσης τη Γραμματεία του Τμήματος,

σας ενημερώνουμε ότι: Στον χώρο διεξαγωγής της τελετής ορκωμοσίας επιτρέπεται η είσοδος σε

ιδιώτες φωτογράφους, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια φωτογράφισης και φέρουν κάρτα

διαπίστευσης με το λογότυπο του Ιδρύματος.

Σας επισημαίνουμε ότι:

Η φωτογράφιση είναι προαιρετική.

Η πώληση των φωτογραφιών δεν αποτελεί έσοδο του Ιδρύματος.

Επιτρέπεται η επαγγελματική βιντεοσκόπηση των τελετών, καθώς και η ανάρτηση των φωτογραφιών

των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων στην επαγγελματική ιστοσελίδα των φωτογραφείων

αποκλειστικά και μόνο με πρόσβαση σε αυτές μέσω κωδικού χρήστη, ο οποίος, λόγω προστασίας των

προσωπικών δεδομένων, θα δίνεται στους πτυχιούχους κατά την τελετή της ορκωμοσίας.

Οι υψηλότερες τιμές πώλησης των φωτογραφιών είναι οι ακόλουθες:

13x18 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 6 €

15x21 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 8 €

20x30 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 10 €

Εάν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τα δικαιώματα σας ή αν

πιστεύετε ότι αυτά παραβιάζονται, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας

Δεδομένων του ΕΚΠΑ (dpo@uoa.gr) και θα ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατόν και όχι

αργότερα από ένα μήνα. Εάν δεν επιλύσουμε το θέμα της παραβίασης των δεδομένων μπορείτε

να το καταγγείλετε Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του site

https://www.dpa.gr

Μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα για την πολιτική προστασίας του απορρήτου και τα

δικαιώματά σας στον διαδικτυακό μας τόπο:

https://www.uoa.gr/to_panepistimio/prostasia_prosopikon_dedomenon/



ΛΗΨΗ MH ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Τίτλος Εκδήλωσης:
ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
&

22ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου και δεν επιθυμώ να

φωτογραφηθώ από τους διαπιστευμένους φωτογράφους του ΕΚΠΑ.

Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………………………..

Ε-mail /κινητό ……………………………………………………………………..

Υπογραφή …………………………………………………………………….


