
1 
 

Όροι διαγωνισμού φωτογραφίας «Kids4Rhodes» 

1. Αντικείμενο  

Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Ρόδου διοργανώνει μαθητικό 

διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Kids4Rhodes» για τους μαθητές και τις μαθήτριες των 

γυμνασίων και των λυκείων του Δήμου Ρόδου. Οι συμμετέχοντες καλούνται να φωτογραφίσουν 

μέρη της Ρόδου. Οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να περιέχουν πρόσωπα. Οι φωτογραφίες που 

περιέχουν πρόσωπα θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.  

2. Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό φωτογραφίας έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:  

✔ που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού και  

✔ φοιτούν στα γυμνάσια και τα λύκεια που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Ρόδου  

Όσοι μαθητές δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συμμετάσχουν 

με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα τους. 

Οι συμμετέχοντες που δηλώνουν ψευδή στοιχεία θα αποκλείονται. 

3. Διάρκεια 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 28η Μαΐου 2021 έως και την 25η Ιουνίου 2021 και ώρα 

12:00μ.μ.  

4. Τρόπος συμμετοχής 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω 

βήματα:  

 ✔Ανεβάζουν στον λογαριασμό τους στο Instagram μία ή περισσότερες φωτογραφίες από τα 

αγαπημένα τους μέρη της Ρόδου. 

 ✔Κάνουν follow τον επίσημο λογαριασμό του Δήμου Ρόδου dimosrodouofficial 

✔Κάνουν hashtag #kids4Rhodes 

✔Συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, σχολείο φοίτησης, 

τηλέφωνο επικοινωνίας και email) και αναρτούν τις φωτογραφίες τους στην φόρμα εδώ.  

5. Πνευματική ιδιοκτησία  

Οι φωτογραφίες που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού αποτελούν έργα κατά 

την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2121/1993 και προστατεύονται ως τέτοια σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παραπάνω νομοθετήματος. Ο Δήμος Ρόδου δηλώνει ότι θεωρεί τους συμμετέχοντες μαθητές 

και μαθήτριες ως δημιουργούς των έργων (φωτογραφιών) που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και 

δεν φέρει ουδεμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους σχετικά με την εκ μέρους τους τήρηση των 

ισχυουσών διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων 

της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνοι υπεύθυνοι 

για την τήρηση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων της 

πνευματικής ιδιοκτησίας και, σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας προκληθεί σε 

τρίτους, υποχρεούνται μόνοι αυτοί προς αποκατάστασή της.  
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6. Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 6.1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας  

Ο Δήμος Ρόδου είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 στοιχ. 7 του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των χρηστών που συμπληρώνουν την φόρμα εδώ 

6.2 Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Ο Δήμος Ρόδου επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

χρηστών που συμπληρώνουν την ως άνω φόρμα:  

✔ Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης (προσωπικά στοιχεία)  

✔ Αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, ηλεκτρονική Διεύθυνση (στοιχεία επικοινωνίας)  

✔ Σχολική μονάδας φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας  

6.3 Σκοπός επεξεργασίας  

Ο Δήμος Ρόδου συλλέγει τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 

του διαγωνισμού φωτογραφίας με τίτλο «Kids4Rhodes» και επεξεργάζεται τις παραπάνω 

κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών/μαθητριών συμμετεχόντων 

προκειμένου να εκπληρώσει τους κάτωθι σκοπούς:  

1. Προκειμένου να ελέγξει την τήρηση των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό με τίτλο 

«Kids4Rhodes» και, ειδικότερα, προκειμένου να επαληθεύσει ότι οι συμμετέχοντες είναι μαθητές ή 

μαθήτριες, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και φοιτούν σε σχολικές μονάδες (γυμνάσια και λύκεια) 

που ευρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρόδου. 

 2. Προκειμένου να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες που θα αναδειχθούν νικητές και να τους 

παραδώσει τα βραβεία τους.  

3. Προκειμένου να ενημερώσει τους συμμετέχοντες που θα αναδειχθούν  

4. Προκειμένου να ευχαριστήσει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν. 

5. Προκειμένου να αξιολογήσει, ανακηρύξει και επιβραβεύσει τους νικητές. 

6. Προκειμένου να γνωστοποιήσει στο κοινό τους νικητές του διαγωνισμού μέσω της επίσημης 

ιστοσελίδας του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr 

7. Ο Δήμος Ρόδου δηλώνει και εγγυάται ότι δεν επεξεργάζεται τις ως άνω κατηγορίες προσωπικών 

δεδομένων για την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού, πλην των ως άνω περιοριστικά 

αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.  

 6.4 Νομική βάση επεξεργασίας 

 Η νομική βάση για την ως άνω επεξεργασία είναι η συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο 

α’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). Σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν. 4624/2019 (Α’ 

137), όταν εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά 

υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει 

το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεσή του. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες, 

οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, η συγκατάθεση για την επεξεργασία 

των παραπάνω κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τους ίδιους/ίδιες.  

6.5 Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Ο Δήμος Ρόδου δηλώνει και εγγυάται ότι δεν ανακοινώνει ή μεταβιβάζει ή κοινολογεί, με 

οποιονδήποτε τρόπο, τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 

οποιονδήποτε τρίτο.  
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6.6 Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Ο Δήμος Ρόδου διατηρεί τις ως άνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες σχετικά με τον 

διαγωνισμό φωτογραφίας «Kids4Rhodes». Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, 

διαγράφει από τα ηλεκτρονικά και τα φυσικά της αρχεία, οριστικά, τα υπό κρίση δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. Της διαγραφής εξαιρείται τυχόν οπτικοακουστικό υλικό και αναρτήσεις 

αυτού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου που σχετίζονται με την ανακήρυξη και βράβευση των 

νικητών. 

6.7 Δικαιώματα 

 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μαθητές και μαθήτριες δικαιούνται ως υποκείμενα των υπό 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

dpo@rhodes.gr για την άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων τους: 

 ⮚ την ανάκληση της συγκατάθεσης που έχουν παράσχει.  

⮚ τη λήψη πληροφοριών σχετικά με το είδος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και πρόσβαση σε αυτά.  

⮚ Τη διόρθωση ή της επικαιροποίηση των δεδομένων τους, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή 

ή ελλιπή.  

⮚ Την πλήρη και οριστική διαγραφή των δεδομένων τους από το αρχείο, Ηλεκτρονικό ή/και έντυπο, 

του Δήμου Ρόδου.  

⮚ Τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους. Τα υποκείμενα των δεδομένων 

δικαιούνται, ακόμη, να υποβάλλουν καταγγελία σχετικά με την εκ μέρους του Δήμου Ρόδου 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της διαδικτυακής της πύλης (www.dpa.gr). Τα ως άνω δικαιώματα 

δικαιούνται να ασκήσουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα των μαθητών και μαθητριών, στην 

περίπτωση που αυτοί/ές δεν έχουν, κατά την ημερομηνία υποβολής των δεδομένων τους, 

συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.  

7. Ανακοίνωση νικητών - Βραβεία 

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θα αξιολογηθούν από 

μια επιτροπή. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η ως άνω επιτροπή θα επιλέξει τις καλύτερες 

φωτογραφίες και στους νικητές θα δοθούν ως βραβεία, προϊόντα τεχνολογίας. Τα ονόματα των 

νικητών ή νικητριών θα ανακοινωθούν από την  επιτροπή στην ιστοσελίδα του Δήμου, μετά τη 

λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

8. Λοιποί όροι  

Οι συμμετέχοντες απαγορεύεται να αναρτήσουν φωτογραφίες ή να αποστείλουν, μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού, περιεχόμενο προσβλητικό, ενοχλητικό, χυδαίο, απειλητικό, συκοφαντικό, 

καθώς και περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων. 

 9. Επικοινωνία  

Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και, ειδικότερα, σε σχέση 

με την επεξεργασία των παραπάνω κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

συμμετεχόντων, οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες ή οι γονείς ή κηδεμόνες τους μπορούν 

να επικοινωνούν με τη Δ/νση Πληροφορικής του Δήμου Ρόδου, άμεσα, αποστέλλοντας μήνυμα 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rhodes.gr ή καλώντας στο τηλέφωνο: 2241361269. 
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