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Πολιτικηή  απορρηή του & προστασιήας προσωπικωή ν 
δεδομεήνων 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης : 21.06.2022 

Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την ανάγκη προστασίας των δεδομένων των 
συμμετεχόντων παικτών καθώς και όσων επιθυμούν να πληροφορηθούν σχετικά με τη 
δράση «το φατ͑έ π’͑ εχάτ͑ε». Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε αυτή την πολιτική ώστε να έχετε 
πρόσβαση με πλήρη διαφάνεια στον τρόπο υλοποίησής του παιχνιδιού «το φατ͑έ π’͑ εχάτ͑ε», 
στις πληροφορίες που συλλέγουμε αναφορικά με τη συμμετοχή των παικτών και στην 
πρόσβασή σας στον ενημερωτικό ιστότοπο που δημιουργήσαμε για τη δράση.  

Το παιχνίδι «το φατέ͑ π’͑ εχάτ͑ε» αφορά σε εκπαιδευτική δράση επαυξημένης 
πραγματικότητας στην τσακωνική διάλεκτο. Θα παιχτεί στο Λεωνίδιο, στις 9 Ιουλίου 2022 και 
ώρα 19.00.  

Περιλαμβάνεται στις δράσεις του Melitzazz festival 2022 REUNION (7-10/07/2022). Τελεί υπό 
την αιγίδα του Αρχείου Τσακωνιάς. Εφόσον υπάρξει αυξημένη συμμετοχή θα επαναληφθεί 
εντός ημ/νιων διενέργειας του festival. Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η υλοποίηση της 
δράσης «το φατέ͑ π’͑ εχάτε͑» αποτελεί εθελοντική πρωτοβουλία από την ομάδα “Τσακώνοι 
Μελετητάδε”. Η ομάδα αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες γλωσσικού τμήματος του 
Αρχείου Τσακωνιάς, οι οποίοι εκπαιδεύονται στη γλώσσα υπό την καθοδήγηση 
γλωσσολόγου καθηγητή και φυσικών ομιλητών της γλώσσας.  

Υπεύθυνος υποστήριξης της δράσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι 
η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΓΕΜΗ 
29117314000 (πρώην ΜΑΕ 34250/21/B/95/005) με έδρα το Λεωνίδιο τ.κ. 223 00, επί της 
οδού Βουγά, τηλ. 2757 022807 και email: info@parnonas.gr 

Η δράση «το φατ͑έ π’͑ εχάτ͑ε» συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (2016/679 Ε.Ε. GDPR) και κάθε άλλη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που 
αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

Πρόσβαση χρηστών στον ενημερωτικό ιστότοπο του παιχνιδιού και συμμετοχή  

Προκειμένου να ενημερωθούν οι απλοί πολίτες αναφορικά με την εκπαιδευτική δράση και 
να δηλώσουν συμμετοχή για να παίξουν στο παιχνίδι δημιουργήσαμε: 

mailto:info@parnonas.gr
mailto:info@parnonas.gr
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 Τον ενημερωτικό ιστότοπο το φατ͑έ π’͑ εχάτε͑ προσπελάσιμο στη Δ/νση: 
https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame 

 Ενημερωτικές σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, στο Instagram και  στο 
Youtube   

 Ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής στο παιχνίδι 

Πολιτική που διέπει τα προσωπικά σας στοιχεία σε σχέση με τους ως άνω ιστοτόπους 

1. Η χρήση της ιστοσελίδας  ή η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής 
στο παιχνίδι «το φατέ͑ π’͑ εχάτ͑ε»  γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – 
χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των όρων 
και προϋποθέσεων συμμετοχής στο παιχνίδι, όπως περιγράφονται και έχουν 
αναρτηθεί, και των παρακάτω όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών 
δεδομένων.  

2. Χρήση της ιστοσελίδας, ή συμπλήρωση φόρμας δήλωσης συμμετοχής, ή συμμετοχή 
στο παιχνίδι «το φατ͑έ π’͑ εχάτ͑ε», ή αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου προς τους διοργανωτές του παιχνιδιού, σημαίνει ανεπιφύλακτη 
αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-
χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων 
που ακολουθούμε.  

3. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και πλήρως, παρακαλούμε 
μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας 
https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame , ή συμπλήρωση φόρμας 
δήλωσης συμμετοχής, ή τη συμμετοχή σας στο παιχνίδι «το φατ͑έ π’͑ εχάτ͑ε», ή 
αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους διοργανωτές του 
παιχνιδιού. 

4. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ για την 
ιστοσελίδα https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame , για τα προσωπικά 
δεδομένα που τυχόν ληφθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , καθώς και για την 
φόρμα δήλωσης συμμετοχής https://forms.gle/A7wuLE1dJQ73YpxM8  που 
χρησιμοποιείται για καταχώρηση στοιχείων συμμετοχής από τους χρήστες, αλλά και 
για οποιαδήποτε στοιχεία συλλεχθούν από τους διοργανωτές του παιχνιδιού «το 
φατ͑έ π’͑ εχάτ͑ε» .  

5. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει 
συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους αλλά οι διοργανωτές του 
παιχνιδιού «το φατ͑έ π’͑ εχάτ͑ε» δεν φέρουν κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές 
και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν 
λόγω δικτυακών τόπων.  

6. Επίσης, η ιστοσελίδα https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame η οποία 
έχει δημιουργηθεί μέσω του της υπηρεσίας www.wix.com  και οι διοργανωτές του 
παιχνιδιού δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών 
τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών 
banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους ή ορθότητα τους. 

7. Οι διοργανωτές του παιχνιδιού σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο υλοποίησης της 
δράσης «το φατ͑έ π’͑ εχάτ͑ε» δύνανται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιούν 
τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις 

https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame
https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame
https://www.facebook.com/groups/419153526768264
https://www.facebook.com/groups/419153526768264
https://www.instagram.com/tsakoniangame/
https://www.instagram.com/tsakoniangame/
https://www.youtube.com/channel/UCXbWxCpNPlkmw63YGSCOsEw/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCXbWxCpNPlkmw63YGSCOsEw/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCXbWxCpNPlkmw63YGSCOsEw/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0
https://forms.gle/A7wuLE1dJQ73YpxM8
https://forms.gle/A7wuLE1dJQ73YpxM8
https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame
https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame
https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame
https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame
https://forms.gle/A7wuLE1dJQ73YpxM8
https://forms.gle/A7wuLE1dJQ73YpxM8
https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame
https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame
http://www.wix.com/
http://www.wix.com/
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προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση 
αυτών στην ιστοσελίδα μας, οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να 
ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται 
αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και 
παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση - επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου 
και τη συμμετοχή στο παιχνίδι ή την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μέσω 
φόρμας συμμετοχής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αναθεωρημένη 
έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του 
https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame 
 Όταν δημοσιεύονται αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
θα αναθεωρείται και η ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» στην αρχή της 
παρούσας.  

8. Κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγονται στη 
δική τους ευθύνη και ουδόλως έχουν να κάνει με την δική μας ιστοσελίδα.  

9. H υπηρεσία επικοινωνίας μέσω email του παιχνιδιού (lostyfanto.game@gmail.com) 
παρέχεται σε όσους επισκέπτες το επιθυμούν, με δική τους πρωτοβουλία. Με αυτόν 
τον τρόπο μας γνωστοποιούνται τα στοιχεία αυτά, τα οποία διατηρούνται και 
χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του σκοπού επικοινωνίας και μόνο και σε 
κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

10. H υπηρεσία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο παιχνίδι, γίνεται μέσω της 
υπηρεσίας Google Forms και συγκεκριμένα της φόρμας που δημιουργήσαμε για τις 
ανάγκες του παιχνιδιού https://forms.gle/A7wuLE1dJQ73YpxM8 και παρέχεται σε 
όσους επισκέπτες το επιθυμούν, με δική τους πρωτοβουλία. Με αυτόν τον τρόπο μας 
γνωστοποιούνται τα στοιχεία αυτά, τα οποία διατηρούνται και χρησιμοποιούνται για 
την κράτηση θέσης συμμετοχής στο παιχνίδι και την ορθή οργάνωση της δράσης 
αυτής και σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της 
ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ουδεμία ευθύνη τεκμαίρεται για τους 
διοργανωτές της δράσης «το φατέ͑ π’͑ εχάτε͑» για τυχόν χρήση οιασδήποτε 
διαφορετικής πολιτικής από την υπηρεσία Google Forms και τους διαχειριστές της.  

11. Συλλέγουμε μόνο πληροφορίες που αφορούν στη συμμετοχή ενός παίκτη, δηλ. το 
όνομα, επώνυμό του/της κι ένα email. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα καθώς θα 
συμμετάσχει ως φυσικό πρόσωπο σε ένα παιχνίδι που διοργανώνεται δια ζώσης.  
Τα στοιχεία αυτά που συγκεντρώνονται για τις ανάγκες συμμετοχής των παικτών θα 
διαγραφούν το αργότερο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Σε κάθε 
περίπτωση, ο επισκέπτης που μας έχει παράσχει στοιχεία επικοινωνίας μέσω της 
αντίστοιχης φόρμας, έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει μαζί μας να ζητήσει τη 
διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων. Μια τέτοια 
αλλαγή/διαγραφή θα υλοποιηθεί το συντομότερο, όχι όμως νωρίτερα από 10 ημέρες 
από την υποβολή του αιτήματος, και όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση της δράσης.  

12. Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε: 

https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame
https://tsakoniangame.wixsite.com/tsakoniangame
mailto:lostyfanto.game@gmail.com
mailto:lostyfanto.game@gmail.com
https://www.google.com/intl/el/forms/about/
https://www.google.com/intl/el/forms/about/
https://www.google.com/intl/el/forms/about/
https://forms.gle/A7wuLE1dJQ73YpxM8
https://forms.gle/A7wuLE1dJQ73YpxM8
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 Για να επαληθεύσουμε την ηλεκτρονική συμμετοχή που υποβάλατε με τη 
δήλωση συναίνεσης που καταθέσατε/υποβάλατε είτε δια ζώσης την ημέρα 
του παιχνιδιού, ή ηλεκτρονικά μέσω email.  

 Για να σας αποστείλουμε λίγες μέρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού οδηγίες 
αναφορικά με την υλοποίηση του παιχνιδιού, 

 Για να ανταποκριθούμε σε ερωτήσεις σας ή σε αιτήματά σας και να σας 
δώσουμε επιπλέον πληροφορίες που ζητήσατε γραπτώς.  

Καμία άλλη επεξεργασία δεν υφίσταται στα δηλωθέντα στοιχεία του συμμετέχοντα. 
13. Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους ούτε για σκοπούς πέρα από 

αυτούς για τους οποίους μας παραχωρήθηκαν παρά μόνο στην περίπτωση που: 
 είμαστε αναγκασμένοι να δημοσιοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τις 

προσωπικές σας πληροφορίες με σκοπό τη συμμόρφωση με τυχόν νομική 
υποχρέωση, ή με σκοπό την άσκηση ή την εφαρμογή των όρων και των 
προϋποθέσεών μας ή την προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας 
άλλων συμμετεχόντων, 

 ζητηθεί από κυβερνητικές αρχές ή και τρίτους όταν μας υποχρεώνουν σε 
αυτό κυβερνητικές αρχές ή οι αρχές επιβολής του νόμου, ή αλλιώς όπου 
επιτρέπεται ή απαιτείται δια νόμου, συμπεριλαμβανόμενης μεταξύ άλλων 
της ανταπόκρισής μας σε δικαστικές αποφάσεις και κλητεύσεις μαρτύρων. Η 
κοινοποίηση αφορά στην περίπτωση που συμμετέχοντας βλάπτει ή 
παρεμβαίνει στα δικαιώματα άλλων συμμετεχόντων.  

14. Η συμμετοχή ανηλίκων στην ιστοσελίδα, τα μέσα συλλογής συμμετοχών, τα μέσα 
επικοινωνίας αλλά και το ίδιο το παιχνίδι, λαμβανομένου υπόψη ότι αφορούν 
εκπαιδευτική δράση για εκμάθηση της υπό εξαφάνιση Τσακωνικής διαλέκτου, δεν 
απαγορεύεται, αντιθέτως είναι ευπρόσδεκτη. Η συμμετοχή αυτή και η απαραίτητη 
για αυτήν συναίνεση, είναι αποκλειστική ευθύνη των κηδεμόνων των ανηλίκων. 
Τυχόν συμμετοχή ανηλίκων σε όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την 
συναίνεση των κηδεμόνων τους, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι να αξιολογήσουν 
τη συμμετοχή αυτή και την ανάγκη η μη συνοδείας των ανηλίκων τέκνων τους και τη 
διαμοίραση των προσωπικών τους δεδομένων. 

15. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ότι η δράση θα καταγραφεί μέσω φωτογραφιών, 
βίντεο παρουσίασης, αποσπάσματα του παιχνιδιού θα προβάλλονται μέσω 
ζωντανής μετάδοσης (livestreaming). Η δράση θα προβληθεί μέσω τοπικών ή/ και 
ευρύτερης εμβέλειας έντυπων και ψηφιακών μέσων. Επίσης, ενημερώνονται ότι η 
δράση θα αναρτηθεί, επίσης, στον ιστότοπο και στα κοινωνικά δίκτυα του παιχνιδιού 
και του Melitzazz festival. Στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του παιχνιδιού 
θα έχει αναρτηθεί επισήμανση ότι τελείται βιντεοσκόπηση.   
Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες, κατά την εγγραφή τους υποβάλουν δήλωση 
συναίνεσης την οποία επικαιροποιούν μέσω gov.gr δηλώνοντας υπεύθυνα ότι: 
 έχουν ενημερωθεί για την και προβολή της δράσης, 
 αποδέχονται η καταγραφή της δράσης να περιλαμβάνει εγγραφή, 

αναπαραγωγή και αποτύπωση της φωνής και της εικόνας τους σε υλικό 
φορέα ήχου και εικόνας,  

 αποδέχονται το δικαίωμα ανάρτησης στον ιστότοπο και τα κοινωνικά δίκτυα 
μέσα διάχυσης, 
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  ενημερώνονται ότι η άνω συναίνεση δίνεται με την προϋπόθεση να αφορά 
αποκλειστικά τους ως άνω σκοπούς του παιχνιδιού, 

 δηλώνουν ρητά ότι δεν επιτρέπω περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών 
στοιχείων τους, 

 ενημερώνονται  ότι φωτογραφίες ή βίντεο, στα οποία προβαίνουν ιδιωτικά 
παίκτες ή επισκέπτες στα σημεία που θα μετακινηθούν οι παίκτες και για 
όποια αναπαραγωγή και αναδημοσίευση προβούν τρίτοι σε άλλα μέσα 
διάχυσης η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τα άτομα αυτά (τρίτους) και 
ουδεμία ευθύνη φέρει το Melitzazz festival, ο Υπεύθυνος υλοποίησης της 
δράσης και η ομάδα σχεδίασης του παιχνιδιού. 

16. Στην περίπτωση εγγραφής παιδιού ηλικίας 12 έως 18 όπως προβλέπεται στους όρους 
συμμετοχής η ως άνω δήλωση συναίνεσης υποβάλλεται από γονέα- κηδεμόνα που 
έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανήλικου παιδιού του.  

17. Η δήλωση συναίνεσης για συμμετέχοντες άνω των 18 και για συμμετέχοντες κάτω 
των 18 και τα βήματα για την υποβολή τους (οδηγίες υποβολής μέσω gov.gr για 18 
άνω) και (οδηγίες υποβολής μέσω gov.gr για κάτω των 18) κατά τη διάρκεια 
εγγραφής τους αναρτώνται σε Google Drive  γνωστοποιούνται στους χρήστες μέσω 
της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής τους. 

18. Σε περίπτωση συμμετοχής τους αλλά ακολούθως υπαναχώρησης της δήλωσης 
συναίνεσης, οι διοργανωτές θα καταβάλουν προσπάθεια να αφαιρεθεί το υλικό 
ενδιαφέροντος τους, αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχή αφαίρεση από 
κάθε μέσο διάχυσης. Επίσης, καθώς η δράση αναμένεται να καλυφθεί από τοπικά 
και εθνικής εμβέλειας ΜΜΕ, υλικό που τυχόν συλλεχθεί από τέτοιους φορείς 
ουδεμία ευθύνη φέρεται από τους διοργανωτές του παιχνιδιού, το Melitzazz festival 
και τον Υπεύθυνο υλοποίησης της δράσης και επεξεργασίας δεδομένων. 

Ερωτήσεις και επικοινωνία 

Για όποιες συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με το παιχνίδι, τη συμμετοχή σας, την 
παρούσα πολιτική ή την εν γένει προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σας μπορείτε να 
αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο lostyfanto.game@gmail.com ή να καλέσετε στο 
τηλέφωνο 27570-22807, όπου αφήνετε στοιχεία σας (ον/μο, τηλ) για να σας απαντήσουμε.  

https://drive.google.com/drive/folders/1DEcyq7o9lr_t5WDZ11sreBjwtLTfyo-t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DEcyq7o9lr_t5WDZ11sreBjwtLTfyo-t?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1XrNrq_QJ8fRJ0GPUIwqynkH4_l-nezu5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XrNrq_QJ8fRJ0GPUIwqynkH4_l-nezu5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x5_RSIepeKh7-PFjDTcvnAgGyHmsx6Z3?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1x5_RSIepeKh7-PFjDTcvnAgGyHmsx6Z3?usp=sharing
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