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Αγαπητέ Διαχειριστή Χώρου 
  
Ευχαριστούμε για την πρόθεση σου να ενοικίασης με την εταιρία μας για διάστημα λίγων ημερών,  έναν 
χώρο στον οποίο έχεις δικαίωμα διαχείρισης, βάσει μιας οικονομικής συμφωνίας η οποία θα συζητείται 
κατά περίπτωση. Με βάση όμως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να 
μπορέσουμε να αποδεχτούμε τα υλικά που θα μας αποστείλεις και να τα εντάξουμε στο αρχείο μας, θα 
πρέπει να μας επιστρέψεις υπογεγραμμένο το παρακάτω κείμενο στο gdpr@centralathens.gr και να 
επισυνάψεις στο ίδιο e-mail φωτογραφίες του χώρου και ότι άλλο θεωρείς απαραίτητο (video με 
παλαιότερες εργασίες, κατόψεις, κλπ.)  
 
Όλα τα παρακάτω θεωρούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σου. 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΩΡΟΥ:  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ: 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:                                       
E-MAIL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:  
ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ (εάν υφίστανται) :           
  
Με τη συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας συναίνεσης στην διεύθυνση gdpr@centralathens.gr : 
  

1.     Χορηγώ με την συγκατάθεση μου και συναινώ στην τήρηση των Προσωπικών μου Δεδομένων (ΠΔ) 
από την εταιρεία CENTRAL ATHENS AE για χρονικό διάστημα 5 ετών, με σκοπό να τα επεξεργάζεται 
και να κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες  ώστε να με προτείνει να συμμετέχω σε ένα ή 
περισσότερα οπτικοακουστικά έργα τα οποία θα παράγει. 

  
2.     Ενδεικτικές (και όχι περιοριστικές) διαδικασίες  επεξεργασίας και χρήσης των ΠΔ είναι: 

Αρχειοθέτηση των φωτογραφιών ή βίντεο του χώρου τις οποίες αποστέλλω ή αυτές που θα 
τραβήξει εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της εταιρίας, αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με 
παλαιότερες εργασίες μου, αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων μου στα σχετικά φυσικά, 
ψηφιακά και απομακρυσμένα (cloud) αρχεία της εταιρείας και βάσεις δεδομένων, επίδειξη βάσει 
κριτηρίων και αποστολή των βίντεο ή των φωτογραφιών με ψηφιακά ή φυσικά μέσα, σε άλλους 
συνεργάτες της εταιρίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

  
3.     Συμφωνώ να γνωστοποιεί η Εταιρία Παραγωγής με ψηφιακά ή φυσικά μέσα, τα ΠΔ που αφορούν 

τον χώρο μου στον  εκάστοτε πελάτη της (στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό) και στα στελέχη 
αυτού, προκειμένου να αποφασιστεί η καταλληλότητά για την συμμετοχή μου σε ένα 
οπτικοακουστικό έργο.   

  
4.     Αντιλαμβάνομαι ότι στην περίπτωση επιλογής μου για μια συνεργασία, η εταιρεία θα μου ζητήσει 

και όσα επιπλέον Προσωπικά Δεδομένα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να τα 
χρησιμοποιήσει για την σχετική Σύμβαση Έργου που θα υπογραφεί μεταξύ μας.  

  
5.     Διατηρώ το δικαίωμα ανάκλησης της ανωτέρω συναίνεσης οποτεδήποτε επιθυμώ όπως και το 

δικαίωμα να υποβάλω στην εταιρεία αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα μου, διόρθωσης αυτών, 
διαγραφής αυτών, περιορισμού της επεξεργασίας τους, αντίταξης σε αυτή και στην 
αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, καθώς και φορητότητας των δεδομένων μου, 
σύμφωνα με τα άρθρα 12-21 του Κανονισμού 679/2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.   

http://www.centralathens.gr/
mailto:gdpr@centralathens.gr
mailto:gdpr@xxxxxx.gr


 
 
 
ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (σελίδα 2 of 2) 
                                                                                                       

 
 

CENTRAL ATHENS Α.Ε. FILM PRODUCTIONS  
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232 

         T: + 30 210 6831 077   www.centralathens.gr 
 

 

6.       Αναγνωρίζω ότι, στην περίπτωση άσκησης εκ μέρους μου του δικαιώματος αντίταξης, η Εταιρεία 
Παραγωγής CENTRAL ATHENS AE δεν θα είναι σε θέση με προτείνει να συμμετάσχω σε 
οποιαδήποτε παραγωγή οπτικοακουστικού έργου.  

7.     Τα δικαιώματα μου αυτά μπορώ να τα ασκήσω στέλνοντας ηλεκτρονική επιστολή στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση gdpr@centralathens.gr από την ανωτέρω προσωπική μου ηλεκτρονική διεύθυνση. 
  

8.       Επίσης διατηρώ το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας για προσβολή των δικαιωμάτων μου σχετικά 
με τα προσωπικά δεδομένα μου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

  
9.       Σε περίπτωση όπου η εταιρεία κατά την διάρκεια είτε της δοκιμαστικής περιόδου ή της 

συνεργασίας μας μου γνωστοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη της και το παραγόμενο 
έργο, συμφωνώ ότι : 

 
a.       Δεν θα διανείμω, αποκαλύπτω ή άλλως πως διαδίδω τις όλες τις πληροφορίες που έχω λάβει 

από τα στελέχη της παραγωγής σχετικά με το έργο, σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε κατά την 
διάρκεια, είτε μετά το τέλος της παραγωγής. 

b.      Δεν θα συζητήσω, δημοσιεύσω ή προκαλέσω δημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής 
ενημέρωσης (όπως εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, internet, social media, κλπ) σχόλια για 
την Εταιρία Παραγωγής και τους Πελάτες της, καθώς για τους καλλιτεχνικούς ή τεχνικούς 
συνεργάτες της παραγωγής. 

c.       Σε περίπτωση που παραβώ αυτό το συμφωνητικό εχεμύθειας, τότε η εταιρεία έχει το 
δικαίωμα να μου ζητήσει αποζημίωση αποθετικής ζημίας για τις ενέργειες μου. 

  
10.   Αποδέχομαι ότι το τελικό οπτικοακουστικό έργο στο όποιο μπορεί να συμμετάσχω -υπό τις 

προϋποθέσεις της μεταξύ μας σχετικής συμφωνίας για την εμπορική του χρήση- θα προβάλλεται 
χωρίς περιορισμούς, στις ιστοσελίδες των συντελεστών παραγωγής και σε διαγωνισμούς έργων 
επικοινωνίας. 
  

  
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή Χώρου                        Υπογραφή                              Ημερομηνία    
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