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1. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για το Διεθνές Φεστιβάλ Animation
“Animasyros”. Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του νόμου 4624/2019, και
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές.
Στην παρούσα Πολιτική, ως «υποκείμενα των δεδομένων» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία
συμμετέχουν στην Αγορά, που διοργανώνεται από το Animasyros.
Το τμήμα της Αγοράς του Φεστιβάλ ξεκίνησε το 2015, απευθύνεται σε σκηνοθέτες, παραγωγούς, διανομείς &
εν γένει επαγγελματίες στον τομέα δημιουργίας ταινιών ανιμέισον, κινηματογράφου και νέων τεχνολογιών και
αποτελεί τον κατεξοχήν πυρήνα δημιουργικής επαγγελματικής δικτύωσης και δημιουργίας συνεργασιών
μεταξύ επαγγελματιών κινουμένων σχεδίων από όλο τον κόσμο.
Η Αγορά περιλαμβάνει παρουσιάσεις υπό εξέλιξη παραγωγών ταινιών εμψύχωσης (pitching) σε παραγωγούς,
διανομείς και άλλους εκπροσώπους της κινηματογραφικής αγοράς και εντατικά εργαστήρια pitching. Επιπλέον,
πραγματοποιούνται ομιλίες και συζητήσεις πάνω σε σύγχρονα θέματα που απασχολούν την Αγορά του
ανιμέισον, το ευρύτερο πεδίο της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας και του οπτικοακουστικού πολιτισμού
καθώς και masterclasses καταξιωμένων δημιουργών και επαγγελματιών του οικείου τομέα. Στο πλαίσιο της
Αγοράς πραγματοποιείται και η δράση «Meet the Directors», μια ευρύτατη συνάντηση δικτύωσης μεταξύ
επαγγελματιών, καλλιτεχνών, παραγωγών και θεσμικών παραγόντων, που στοχεύει να καλλιεργήσει το έδαφος
για συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας.
Με τον όρο «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά η συλλογή, η καταχώριση,
η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση
πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή
ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Σε αυτό το πλαίσιο, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα:
α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των
δεδομένων,
β) συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω
επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς,
γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο για τους σκοπούς για τους οποίους
υποβάλλονται σε επεξεργασία,
δ) είναι ακριβή και, κατά το μέτρο του δυνατού, επικαιροποιημένα,
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ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το
διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της Αγοράς,
στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών
δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία
απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων,
ζ) δεν διαβιβάζονται σε χώρα ή έδαφος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός εάν η εν λόγω χώρα
ή επικράτεια εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των Υποκειμένων
των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή πρόκειται για διαβιβάσεις
που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις ή πληρούν άλλες ειδικές προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα
νομοθεσία.

2. Σε ποιες νομικές βάσεις στηρίζεται η επεξεργασία των δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων των συμμετεχόντων στην Αγορά βασίζεται στα έννομα συμφέροντα του
Animasyros. Η επεξεργασία γίνεται στο βαθμό στον οποίο είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της
Αγοράς. Όπου τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των συμμετεχόντων υπερισχύουν των συμφερόντων της
Αγοράς, η νόμιμη βάση αυτή δεν εφαρμόζεται.
Το Animasyros ενδέχεται κατ’ εξαίρεση να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα βασιζόμενο στη συγκατάθεση
των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, συγκατάθεση ζητείται από το κοινό, το οποίο παρακολουθεί την Αγορά
με φυσική παρουσία για τη βιντεοσκόπησή του. Η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται πάντα ελεύθερα και θα
ζητείται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
Επίσης, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, το Animasyros επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για πιθανή
ιχνηλάτηση κρούσματος κορονοϊού, προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των συνεργατών,
εθελοντών και συμμετεχόντων στο Φεστιβάλ, όπως υποχρεούται.

3. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα για τους συμμετέχοντες στην Αγορά:
Α) Για ομιλητές, υπεύθυνους εργαστηρίων και συντονιστές:
-

-

Στοιχεία ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός, Ημερομηνία Γέννησης,
Φύλο, Εθνικότητα, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου)
Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο, Διεύθυνση E-mail, Ταχυδρομική Διεύθυνση)
Καλλιτεχνικά στοιχεία (Βιογραφικό, Portfolio)
Σε περίπτωση που συμμετέχουν μέσω των δικών τους ψηφιακών μέσων, συλλέγουμε επίσης τη
διεύθυνση ΙΡ τους. Αν συμμετέχουν με μέσα του Animasyros, δε συλλέγουμε κάτι περαιτέρω
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω βιντεοσκόπησης της
παρουσίασης της Αγοράς για αρχειακούς σκοπούς. Η βιντεοσκόπηση των ομιλητών, υπευθύνων
εργαστηρίων και συντονιστών είναι απαραίτητη για την ορθή διεξαγωγή και προώθηση του έργου της
Αγοράς.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Αγοράς Animasyros

Σελίδα 2 από 4

Σελίδα 3 από 4

Β) Για το κοινό:
-

-

Για το κοινό με φυσική παρουσία, συλλέγουμε μόνο ονοματεπώνυμο και διεύθυνση email, για
ιχνηλάτηση κρούσματος κορονοϊού, μόνο αν απαιτηθεί.
Επίσης, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της βιντεοσκόπησης της παρουσίασης της Αγοράς,
που λαμβάνει χώρα για αρχειακούς σκοπούς. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη του κοινού δεν
επιθυμεί να εμφανίζεται στη βιντεοσκόπηση της παρουσίασης της Αγοράς, μπορεί να το δηλώσει κατά
την έναρξη της παρουσίασης στους συνεργάτες του Φεστιβάλ.
Για το κοινό με ψηφιακή παρουσία, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP τους. Επιπλέον, σε περίπτωση που
κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο κατά τη διαδικασία του streaming, συλλέγουμε το όνομά του
λογαριασμού τους στην Google.

4. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για την ομαλή διεξαγωγή της Αγοράς και να διασφαλίσουμε
ότι επιτυγχάνει πλήρως τους στόχους της, όπως περιγράφονται στο 1.
Επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για αυτό.
Επιπλέον, κατ’ εξαίρεση, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για πιθανή ιχνηλάτηση κρούσματος
κορονοϊού.

5. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα
Πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα έχουν εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι και συνεργάτες του Animasyros. Η
πρόσβαση είναι διαβαθμισμένη ανάλογα με τη θέση και τα καθήκοντά τους και περιορίζεται στα δεδομένα
που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας που έχουν αναλάβει.
Tο Animasyros λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ως Εκτελών την Επεξεργασία για τα δεδομένα αυτά.
Κατ’ εξαίρεση, το Animasyros διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν στην Αγορά με ψηφιακά
μέσα στο YouTube, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης της Αγοράς. Το YouTube
λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για τα δεδομένα αυτά. Μπορεί επίσης να διαβιβάσουμε προσωπικά
δεδομένα ομιλητών, υπευθύνων εργαστηρίων και συντονιστών με το Zoom, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιήσουμε για να διευκολύνουμε τη ζωντανή μετάδοση. Αν σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε το
YouTube ή το Zoom για συμμετοχή στη μετάδοση της Αγοράς, αυτό σημαίνει ότι το Animasyros θα μοιραστεί
τα δεδομένα σας με τις εν λόγω πλατφόρμες, αν αποφασίσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Παρακαλούμε διαβάστε
τις Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του YouTube και του Zoom πριν χρησιμοποιήσετε τις
πλατφόρμες.

6. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα
Αν συμμετέχετε στην Αγορά ως μέλος του κοινού με ψηφιακά μέσα, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
μόνο κατά τη συμμετοχή σας στην Αγορά.
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Αν συμμετέχετε ως ομιλητής, υπεύθυνος εργαστηρίου, συντονιστής, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για
αρχειακούς σκοπούς, ώστε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια του Φεστιβάλ και της Αγοράς.
Αν συμμετέχετε στην Αγορά μέσω YouTube και Zoom, παρακαλούμε διαβάστε τις Πολιτικές Απορρήτου των
πλατφορμών σχετικά με την περίοδο διατήρησης των δεδομένων σας.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό την πιθανή ιχνηλάτηση κρούσματος κορονοϊού,
διατηρούνται για δεκαπέντε (15) ημέρες και στη συνέχεια καταστρέφονται.
Το υλικό που παράγεται από τη βιντεοσκόπηση των παρουσιάσεων διατηρείται εφ’ άπαξ για αρχειακούς
σκοπούς του Φεστιβάλ.
Το Animasyros εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων σας, καθώς και
την διαγραφή τους μετά το πέρας της.

7. Τα Δικαιώματα σας
Μπορείτε να μας ζητήσετε:
-

Να σας ενημερώσουμε για τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας
Να σας παρέχουμε αντίγραφο των δεδομένων που έχουμε για εσάς
Να διορθώσουμε κάποια δεδομένα σας, αν είναι λανθασμένα
Να διαγράψουμε τα δεδομένα σας
Να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους σε
συγκεκριμένες χρήσεις
Να στείλουμε τα δεδομένα σας σε άλλη εταιρεία ή φορέα με ένα λογικό μέσο
Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αν μας την έχετε δώσει
Να μας ζητήσετε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με ανθρώπινη παρέμβαση

8. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα ή παράπονο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας,
επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας, που
θα βρείτε στη σελίδα 1 της παρούσας Πολιτικής.
Το Animasyros θα απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην
περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του
αιτήματος, το Animasyros θα σας ενημερώσει σχετικά, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους είναι
απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.
Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με
οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
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