ΟΡΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στο πρόγραµµα «ΑΝΤΕΛΙΝΑ ΧΤΥΠΑ TO KOYΔΟΥΝΙ»
Ενδιαφέροµαι να συµµετέχω στο (βασιζόµενο στο Format «Cash at your door» της «ALL3MEDIA INTERNATIONAL
LTD») τηλεοπτικό πρόγραµµα- τηλεπαιχνίδι «ΑΝΤΕΛΙΝΑ ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ» (το «Πρόγραµµα»), που
παράγεται από την (εδρεύουσα στην Παλλήνη Αττικής, Θέση Πέτσα Βακαλοπούλου, τ.κ. 15351ΒΙΟΠΑ Παλλήνης)
εταιρεία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), µέσω της εκτελέστριας παραγωγής εταιρείας,
«GREEN PIXEL PRODUCTIONS Α.Ε.» (η «Εκτ. Παραγωγής»), προς µετάδοση, κατ’ αρχήν, σε µαγνητοσκόπηση, από τον
πάροχο τηλεοπτικού προγράµµατος «ALPHA» (και περαιτέρω εκµετάλλευση κατά την κρίση της Εταιρείας) και στο
πλαίσιο αυτό, δηλώνω κι αποδέχοµαι τα εξής:
1./ Δεδοµένης της δοµής του Προγράµµατος, ως αυτό περιγράφεται συνοπτικά κατωτέρω στο παρόν, δηλώνω ότι,
εφόσον η Αντελίνα (παρουσιάστρια του Προγράµµατος) βρεθεί στη γειτονιά µου, επιθυµώ να περάσει κι από το σπίτι
µου, προκειµένου να συµµετέχω στο Πρόγραµµα, µε τη βοήθεια όσων από τους οικείους µου (συγγενείς & φίλους) θα
βρίσκονται εκεί κατά τον χρόνο αυτό.
2.1/ Στο πλαίσιο αυτό, για τη διαχείριση και την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσης: (α) παρέχω στην Εταιρεία
τα εκζητούµενα µέσω της «φόρµας εκδήλωσης ενδιαφέροντος» στοιχεία µου και δη, όνοµα, επίθετο, ηµεροµηνία
γέννησης, email, κινητό & συµπληρωµατικό τηλέφωνο επικοινωνίας, πόλη, χώρα, επάγγελµα, Facebook & Instagram
accounts, προσωπική φωτογραφία και video, πληροφορίες περί τυχόν συµµετοχής µου σε άλλο τηλεπαιχνίδι και, τον
αριθµό προσώπων φιλικού & οικογενειακού περιβάλλοντός µου, που µένουν µαζί µου ή/και µε επισκέπτονται τακτικά
(και ενδέχεται να βρίσκονται στο σπίτι µου κατά την επίσκεψη της Αντελίνας), τα οποία (πρόσωπα) θα ήθελα να µε
βοηθήσουν κατά την τυχόν συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα, καθώς και την ιδιότητα/σχέση µου µε καθένα από αυτά,
αλλά και κάποια στοιχεία για το σπίτι µου, ιδίως, περιοχή, σύντοµη περιγραφή της γειτονιάς και των χώρων του, για
πρακτικούς λόγους (στο πλαίσιο τυχόν γυρισµάτων, εκπόνησης δοκιµασιών κλπ.), λαµβάνοντας υπόψη κι ότι, εάν
επιλεγώ–κατά την κρίση της Εταιρείας/ Εκτ. Παραγωγής- να συµµετέχω στο Πρόγραµµα, τα γυρίσµατα θα λάβουν
χώρα (κατ’ αρχήν) σπίτι µου, και (β) αντιλαµβάνοµαι ότι ίσως απαιτηθεί να συµµετέχω και συναινώ ήδη σε
ενδεχόµενη συµµετοχή µου σε διαδικασία επιλογής/εν γένει «συντονισµού», που τυχόν λάβει χώρα πριν την τυχόν
συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα, η οποία ίσως περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη λήψη συνέντευξής µου για κάθε είδους
(µη ειδικών κατηγοριών) δεδοµένα/πληροφορίες για µένα, το περιβάλλον µου, τον χώρο του σπιτιού µου, όπου, κατ’
αρχήν, θα γίνουν τα γυρίσµατα, κλπ., προκειµένου να διαµορφωθεί κατά το δυνατόν ολοκληρωµένη «εικόνα», καθώς
και την, εγγραφή της εικόνας/φωνής µου σε µέσα εγγραφής ήχου/εικόνας και την εν γένει λήψη
πλάνων/µαγνητοσκόπηση, κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας (σε εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους σπιτιού
µου) κ.α., προς το σκοπό εξυπηρέτησης/συνεισφοράς των ανωτέρω στη διαδικασία παραγωγής του Προγράµµατος (εάν
επιλεγώ να συµµετέχω).
2.2/ Σχετικά µε τη φωτογραφία ή/και video, τα οποία τυχόν υποβάλω µέσω της «φόρµας εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
κατά τα ανωτέρω, δηλώνω ότι: (α) η φωτογραφία/το video θα είναι προσωπικά- ήτοι δεν θα απεικονίζονται/
εµφανίζονται εκεί τρίτα πρόσωπα- και δεν θα προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, ότι (β) το σχετικό υλικό
(φωτογραφία/video) δεν θα είναι υψηλής ανάλυσης (H.D.), ήτοι δεν θα περιέχει «βιοµετρικά» δεδοµένα µου, ότι (γ)
εάν δεν είµαι εγώ δηµιουργός/δικαιούχος των δικαιωµάτων του υλικού (φωτογραφία/video), θα έχω προηγουµένως
λάβει κάθε απαιτούµενη για το σκοπό χρήσης του άδεια από τρίτους δικαιούχους, ρητά ήδη αποδεχόµενος/η ότι,
ουδεµία ευθύνη θα φέρει η Εταιρεία/Εκτ. Παραγωγής σε περίπτωση µη συνδροµής των ανωτέρω κι ότι, θα είµαι
µόνος/η υπεύθυνος/η για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµίας τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία/ Εκτ.
Παραγωγής/προστηθέντα τους από οποιονδήποτε τρίτο ή κύρωση αρµόδιας αρχής κλπ., για οποιοδήποτε λόγο
αναφορικά µε τα ανωτέρω.
3./ Είµαι άνω των 18 ετών και δεν συνδέοµαι µε οποιαδήποτε σχέση µε την Εταιρεία, την Εκτ. Παραγωγής, την
«ALL3MEDIA INT. LTD», φυσικό/νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει (άµεσα/έµµεσα) στην παραγωγή του Προγράµµατος.
4./ Αντιλαµβάνοµαι/γνωρίζω το περιεχόµενο, ύφος και φιλοσοφία του Προγράµµατος, τα οποία και αποδέχοµαι,
δηλώνοντας ότι, τυχόν συµµετοχή µου σε διαδικασία επιλογής/συντονισµού (κατά το παρόν, πριν ενδεχόµενη
συµµετοχή µου) ή/και στο Πρόγραµµα, δεν θα θίξει, µειώσει ή προσβάλει την προσωπικότητά µου.
5./ Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος (α) λαµβάνει χώρα µε ατοµική µου ευθύνη, οικειοθελώς και αφιλοκερδώς,
χωρίς να διατηρώ οποιαδήποτε αξίωση, οικονοµική ή άλλη, για το λόγο αυτό (και ανεξάρτητα της έκβασης) έναντι της
Εταιρείας ή/και της Εκτ. Παραγωγής (άλλως παραιτούµαι από αυτή) και (β) δεν συνεπάγεται (ούτε συνιστά
«πρόκριµα» για) την τυχόν συµµετοχή µου σε τυχόν στάδιο/διαδικασία επιλογής για συµµετοχή ή/και συνεπάγεται (ή
συνιστά «πρόκριµα» για) τη συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα ή/και την κάρπωση δώρου/ποσού, καθώς η εκάστοτε
επιλογή µου (για τυχόν συµµετοχή µου σε διαδικασία επιλογής ή/και συµµετοχή στο Πρόγραµµα) επαφίεται στην
απόλυτη κρίση της Εταιρείας (ή/και της Εκτ. Παραγωγής), που είναι οριστική και δεν θα την αµφισβητήσω,
αναγνωρίζοντας κι ότι, ακόµη κι εάν συµµετέχω στο Πρόγραµµα, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παράξει ή/και
µεταδώσει ή/και εκµεταλλευτεί το εν λόγω επεισόδιο αυτού (σύνολο ή µέρος).
6./ Προσωπικά Δεδοµένα: Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του παρόντος παραχωρώ στην Εταιρεία τη ρητή και
ανεπιφύλακτη συναίνεσή µου και το δικαίωµα για τη συλλογή και περαιτέρω (απευθείας από την Εταιρεία, ως Υπεύθυνο
Επεξεργασίας ή/και µέσω της Εκτ. Παραγωγής- ως Εκτελούντα την Επεξεργασία για λογαριασµό της Εταιρείας αλλά και
τους – συνδεόµενους συµβατικά µε τους ανωτέρω- προστηθέντες αυτών) επεξεργασία, χρήση και σύσταση αρχείου µε
τα προσωπικά µου δεδοµένα, ιδίως στοιχεία/πληροφορίες και εικόνα/φωνή µου (κατά τα υπό 2.1 του παρόντος), που
απαιτούνται/παραχωρούνται (ή πρόκειται να παραχωρηθούν) βάσει/ στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας, καθώς και µε
υλικό, οπτικοακουστικό ή µη (πλάνα, φωτογραφίες κ.α.) που τυχόν ληφθεί απευθείας για τον σκοπό αυτό,
προβαίνοντας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των ανωτέρω για όσο
διάστηµα απαιτηθεί για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν/ προορίζονται, βάσει των αναγκών της

παρούσης και του Προγράµµατος (τηρώντας η Εταιρεία τις αρχές της ελαχιστοποίησης δεδοµένων, περιορισµού
αποθήκευσης, ορθολογικής χρήσης και εξασφαλίζοντας το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εµπιστευτικότητας), έχω
δε ενηµερωθεί ότι, τα ανωτέρω, υπό 2.1 του παρόντος, στοιχεία, δεδοµένα και υλικό (ονοµατεπώνυµο, επάγγελµα,
φωτογραφίες, βίντεο κ.α.), που τυχόν συλλεχθούν στο πλαίσιο της παρούσης δεν θα δηµοσιοποιηθούν στο
κοινό/µεταδοθούν τηλεοπτικά ή ενταχθούν στο Πρόγραµµα, χωρίς προηγούµενη συναίνεσή µου, καθώς και για τα
δικαιώµατά µου εκ των διατάξεων της οικείας νοµοθεσίας (των άρθρων 15-22 του Κανονισµού ΕΕ 2016/679), ιδίως,
ενηµέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισµού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίρρησης ως προς
την επεξεργασία και ανάκλησης της συγκατάθεσής µου, τα οποία µπορώ να ασκήσω υποβάλλοντας αίτηµα στον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδοµένων της Εταιρείας, στη διεύθυνση dpo@alphatv.gr. Επίσης, γνωρίζω το δικαίωµά µου
για την υποβολή παραπόνων στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
7./ Θα τηρήσω απόλυτη εχεµύθεια τώρα και στο µέλλον, έναντι κάθε τρίτου για κάθε στοιχείο, πληροφορία κλπ. που
τυχόν µου γνωστοποιηθεί/υποπέσει στην αντίληψή µου στο πλαίσιο του παρόντος, δεν θα προβώ στη λήψη
φωτογραφιών/βίντεο ούτε σε οποιαδήποτε δήλωση, µε οποιοδήποτε µέσο/τρόπο σε σχέση µε το παρόν/ τη σχετική
διαδικασία επιλογής/ συντονισµού, το Πρόγραµµα, τους συντελεστές του, την Εταιρεία ή/και την Εκτ. Παραγωγής κλπ.
8./ Τα στοιχεία της παρούσης είναι αληθή και ακριβή (άλλως δύναται να ακυρωθεί η δήλωσή µου ή/και τυχόν
συµµετοχή µου σε στάδιο προεπιλογής ή/και το Πρόγραµµα) και παρέχονται µε δική µου ευθύνη, δηλώνω δε ότι, θα
παρέχω στην Εταιρεία αυστηρά και µόνο τα στοιχεία που µου ζητούνται από αυτή, κι ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν θα
παρέχω, σε οποιοδήποτε στάδιο, πληροφορίες/προσωπικά δεδοµένα «ειδικών κατηγοριών».
9./ Αντιλαµβάνοµαι και αποδέχοµαι ότι (α) µη συµπλήρωση/υποβολή των «υποχρεωτικών» πεδίων/ στοιχείων της
«φόρµας» συνεπάγεται τη µη υποβολή της εν λόγω δήλωσης ενδιαφέροντος, ότι (β) η υποβολή της «φόρµας
εκδήλωση ενδιαφέροντος» για τη συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων
όρων και την συγκατάθεση επεξεργασίας των δεδοµένων µου κατά τα ανωτέρω και ότι (γ) απαραίτητη προϋπόθεση για
τη συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα, εφόσον επιλεγώ/«κληθώ» προς τούτο, συνιστά η εκ µέρους µου, και εκ µέρους των
«οικείων» µου που θα συµµετέχουν εκεί, ανεπιφύλακτη, έγγραφη αποδοχή της «σύµβασης-όρων συµµετοχής» σε αυτό
αλλά και των «Κανόνων του Προγράµµατος», που θα δοθούν για το σκοπό αυτό από την Εταιρεία/ Εκτ. Παραγωγής.
10./ Σύντοµη Περιγραφή του Προγράµµατος: «Η Αντελίνα Βαρθακούρη µπορεί να βρεθεί στην περιοχή σας, να
σας χτυπήσει το κουδούνι και να σας ζητήσει να µπει στο σπίτι σας, για να γνωρίσει εσάς και τους οικείους (συγγενείς &
φίλους) σας. Εάν αποφασίσετε να συµµετέχετε στο Πρόγραµµα και να παίξετε για να προσπαθήσετε να κερδίσετε
χρήµατα, µπορείτε να την καλέσετε µέσα, απαντώντας κατ’ αρχήν, γρήγορα, σε µια εύκολη ερώτηση και κερδίζοντας
ένα αρχικό ποσό. Περαιτέρω, καλείστε να απαντήσετε σωστά σε επόµενες ερωτήσεις ή/και να περάσετε µε επιτυχία
µικρές «δοκιµασίες», για να κερδίσετε ολοένα και µεγαλύτερα χρηµατικά ποσά, µε βάση πάντα τους κανόνες του
Προγράµµατος. Οι εκάστοτε ερωτήσεις είναι δυνατόν να αφορούν σε/συνέχονται µε γενικές γνώσεις ή/και την
καθηµερινότητά σας, το σπίτι και χώρους/αντικείµενα αυτού κλπ. Αρωγούς, στην προσπάθειά σας αυτή, θα έχετε τους
οικείους σας, που θα βρίσκονται στο σπίτι σας εκείνη την ώρα, ενώ, εάν δεν γνωρίζετε την απάντηση/δυσκολεύεστε σε
κάποια δοκιµασία, µπορείτε, κατά περίπτωση, να ζητάτε και τη βοήθεια των γειτόνων σας. Στις τρεις συνολικά λάθος
απαντήσεις ή/και αποτυχίες σε δοκιµασίες, το παιχνίδι σταµατάει! …», της Εταιρείας δυνάµενης οποτεδήποτε να
τροποποιεί τους κανόνες διεξαγωγής του Προγράµµατος κατά την κρίση της.

