THE BACHELOR- Season 2 - ΟΡΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1./ Είµαι γυναίκα ή άνδρας, άνω των 18 ετών, άγαµη/ος ή διαζευγµένη/ος (βάσει ήδη εκδοθείσας απόφασης/πράξης) ή χήρα/ος κι επιθυµώ να
λάβω µέρος (συµµετέχω) ως Παίκτρια ή αντίστοιχα ως ο «Bachelor» στο (βασιζόµενο στο οµότιτλο Format της «Warner Bros. International
Television Production Limited») τηλεοπτικό πρόγραµµα- τηλεπαιχνίδι µε τίτλο «the BACHELOR- Season 2» (το «Πρόγραµµα»), που θα παραχθεί από
την (εδρεύουσα στην Κηφισιά Αττικής, Βιλτανιώτη 36, τ.κ. 14564) εταιρεία-πάροχο τηλεοπτικού προγράµµατος, «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (η
«Εταιρεία»), µέσω της εκτελέστριας παραγωγής εταιρείας, «GREEN PIXEL PRODUCTIONS Α.Ε.» (η «Εκτ. Παραγωγής»), προς α΄ µετάδοση, κατ’ αρχάς, σε
µαγνητοσκόπηση, από τον «ALPHA» (κατά τον αρχικό προγραµµατισµό), κατά την τηλεοπτική σεζόν 2021-22 (και περαιτέρω εκµετάλλευση κατά την κρίση
της Εταιρείας).
2./ Στο πλαίσιο και για τον σκοπό αυτό, (α) υποβάλω δήλωση συµµετοχής στο Πρόγραµµα και παρέχω στην Εταιρεία, µέσω της σχετικής «φόρµας»
συµµετοχής, όλα τα υποχρεωτικά για τη συµµετοχή µου (και προαιρετικά, κατά την κρίση µου) στοιχεία και πληροφορίες και δη όνοµα, επίθετο, ηµεροµηνία
γέννησης, email, κινητό/συµπληρωµατικό τηλέφωνο επικοινωνίας, τόπο κατοικίας/καταγωγής, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση (και τυχόν αριθµό και
ηλικία τέκνων), επάγγελµα, Facebook & Instagram accounts, ύψος, προσωπική φωτογραφία και video, πληροφορίες περί τυχόν συµµετοχής µου σε άλλο
πρόγραµµα, χόµπι, περί του εάν νιώθω άνετα στην κάµερα, πώς φαντάζοµαι τον ιδανικό άντρα/ γυναίκα και περιγραφή των θετικών και αρνητικών
στοιχείων του χαρακτήρα µου, και περαιτέρω, (β) ήδη συναινώ στην, βάσει των παρόντων όρων, ενδεχόµενη (κατά την κρίση της Εταιρείας/ Εκτ.
Παραγωγής) συµµετοχή µου στη διαδικασία επιλογής («Στάδιο Επιλογής»), δηλώνοντας ότι, εφόσον µου ζητηθεί από την Εταιρεία/Εκτ. Παραγωγής,
κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια, θα συµµετέχω στο σχετικό Στάδιο Επιλογής για την τυχόν συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα, διαδικασία που
ενδέχεται να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη λήψη συνεντεύξεών µου αναφορικά µε κάθε είδους (µη ειδικών κατηγοριών) δεδοµένων/στοιχείων για εµένα,
τις συνήθειές µου κλπ., την εγγραφή της εικόνας/φωνής µου σε µέσα εγγραφής ήχου/εικόνας και την εν γένει λήψη πλάνων/µαγνητοσκόπηση, κατά τη
διάρκεια της όλης διαδικασίας κ.α., προς το σκοπό διαµόρφωσης πληρέστερης εικόνας και της προσφορότερης αξιολόγησης της δήλωσης συµµετοχής µου
στο Πρόγραµµα.
2.1/ Ως προς τη φωτογραφία ή/και video, που τυχόν υποβάλω µέσω της «φόρµας» συµµετοχής, κατά τα ανωτέρω, δεσµεύοµαι και δηλώνω ότι: (α) αυτά
θα είναι πρόσφατα και ατοµικά (δεν θα απεικονίζονται/ εµφανίζονται τρίτα πρόσωπα) και δεν θα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα χρηστά ήθη, ότι
(β) δεν θα είναι υψηλής ανάλυσης (H.D.)/ δεν θα περιέχουν «βιοµετρικά» δεδοµένα µου, ότι (γ) εάν δεν είµαι η εγώ δηµιουργός και δικαιούχος των
δικαιωµάτων επί του υλικού, θα έχω προηγουµένως λάβει κάθε απαιτούµενη για το σκοπό χρήσης τους άδεια από τρίτους δικαιούχους, ρητά αποδεχόµενη/ος
ότι, ουδεµία ευθύνη θα φέρει η Εταιρεία/Εκτ. Παραγωγής σε περίπτωση µη συνδροµής των ανωτέρω, καθώς θα είµαι µόνη υπεύθυνη για την αποκατάσταση
τυχόν ζηµίας της Εταιρείας/ Εκτ. Παραγωγής/προστηθέντα τους από οποιονδήποτε τρίτο ή κύρωση αρµόδιας αρχής κλπ., για οποιοδήποτε λόγο αναφορικά
µε τα ανωτέρω.
3./ Δηλώνω ότι δεν συνδέοµαι µε συγγένεια έως και γ’ βαθµού ή οποιαδήποτε εργασιακή ή άλλη σχέση µε την Εταιρεία, την Εκτ. Παραγωγής, την «Warner
Bros. Int.», φυσικό/ νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει (άµεσα/έµµεσα) στην παραγωγή του Προγράµµατος.
4./ Αντιλαµβάνοµαι/γνωρίζω το περιεχόµενο, ύφος και φιλοσοφία του Προγράµµατος (ως αυτό έχει ήδη προβληθεί τηλεοπτικά αλλά και εν συντοµία
περιγράφεται στον όρο 10 κατωτέρω), το οποίο είναι τύπου «real life» και δη παιχνίδι «εγκλεισµού», διάρκειας από τέσσερις (4) έως και πέντε (5), κατ’
αρχήν, συναπτών µηνών, χωρίς επικοινωνία των παικτών µε τον “έξω” κόσµο κατά τη διεξαγωγή του, περιλαµβανοµένης βιντεοσκόπησης των
συµµετεχόντων επί καθηµερινής βάσης (για χρόνο κατά την κρίση της Εταιρείας/ Εκτ. Παραγωγής). Τα ανωτέρω ρητά αποδέχοµαι, δηλώνοντας ήδη ότι, δεν
έχω κάποιο πρόβληµα υγείας που θα µπορούσε να επηρεάσει ή αποκλείσει τη συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα, καθώς κι ότι, τυχόν συµµετοχή µου στο
Στάδιο Επιλογής (κατά το παρόν) ή/και το Πρόγραµµα, δεν θα θίξει, µειώσει ή προσβάλει την προσωπικότητά µου.
5./ Η παρούσα δήλωση συµµετοχής (α) λαµβάνει χώρα µε ατοµική µου ευθύνη, οικειοθελώς και αφιλοκερδώς, χωρίς να διατηρώ οποιαδήποτε αξίωση,
οικονοµική ή άλλη, για το λόγο αυτό έναντι της Εταιρείας ή/και της Εκτ. Παραγωγής (άλλως παραιτούµαι από αυτή) και (β) δεν συνεπάγεται (ούτε συνιστά
«πρόκριµα» για) την τυχόν συµµετοχή µου στο Στάδιο Επιλογής ή/και το Πρόγραµµα [ούτε φυσικά για/την κάρπωση δώρου/ποσού], καθώς αντιλαµβάνοµαι
ότι η επιλογή µου (για τυχόν συµµετοχή στο Στάδιο Επιλογής ή/και το Πρόγραµµα) επαφίεται στην απόλυτη κρίση της Εταιρείας (ή/και της Εκτ. Παραγωγής),
που είναι οριστική και δεν θα αµφισβητήσω.
6./ 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, το Πρόγραµµα, τους συντελεστές του, την Εταιρεία ή/και την Εκτ. Παραγωγής κλπ.
7./ Τα στοιχεία της παρούσης είναι αληθή και ακριβή (άλλως µπορεί να ακυρωθεί η δήλωση συµµετοχής ή/και, µετέπειτα, τυχόν συµµετοχή µου στο Στάδιο
Επιλογής ή/και το Πρόγραµµα) και παρέχονται µε δική µου ευθύνη, δηλώνω δε ότι, θα παρέχω στην Εταιρεία µόνο όσα στοιχεία που µου ζητούνται από
αυτή, και όχι, πάντως πληροφορίες/προσωπικά δεδοµένα «ειδικών κατηγοριών», σε κάθε δε περίπτωση, η Εταιρεία και η Εκτ. Παραγωγής) δεν θα φέρουν
ευθύνη για την τυχόν συλλογή ή/και επεξεργασία τους (θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να µην τα συλλέξουν/επεξεργαστούν άλλως να τα
αποµονώσουν και να τα διαγράψουν οριστικά το συντοµότερο).
8./ Αντιλαµβάνοµαι και αποδέχοµαι ότι (α) µη συµπλήρωση/υποβολή των «υποχρεωτικών» πεδίων/ στοιχείων της «φόρµας» συνεπάγεται τη µη έγκυρη
υποβολή της εν λόγω δήλωσης συµµετοχής, ότι (β) η υποβολή της «φόρµας» 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 προς τούτο, συνιστά (i) η συνδροµή στο πρόσωπό µου προϋποθέσεων που θα τεθούν από την Εταιρεία αναφορικά µε την
ασφαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού/ασφάλεια των συµµετεχόντων (παικτών) κατά την συµµετοχή τους σε αυτό, καθώς και (ii) η εκ µέρους µου,
ανεπιφύλακτη, έγγραφη αποδοχή της «Σύµβασης Συµµετοχής» στο Πρόγραµµα αλλά και των «Κανόνων του Προγράµµατος», που θα µου δοθούν για το
σκοπό αυτό από την Εταιρεία/ Εκτ. Παραγωγής.
9./ Προσωπικά Δεδοµένα: Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης της δήλωσης συµµετοχής µου και της τυχόν αξιολόγησής µου κατά το Στάδιο
Επιλογής για ενδεχόµενη συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα (ή/και τυχόν επιλογή µου ως αναπληρωµατικής/ού), η Εταιρεία, ως παραγωγός του Προγράµµατος
(ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E. έδρα: Βιλτανιώτη 36, Κηφισιά, Τηλέφωνο:212-2124000, www.alphatv.gr) και η Εκτ. Παραγωγής (GREEN PIXEL
PRODUCTIONS A.E., έδρα: θέση Πέτσα Βακαλόπουλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, τηλέφωνο 212-2127032, email: info@greenpixel.gr) θα επεξεργαστούν τα
προσωπικά δεδοµένα µου ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, κατά τη µεταξύ τους συµφωνία, ιδίως τα προσωπικά µου στοιχεία/πληροφορίες την
εικόνα/φωνή µου, υλικό, οπτικό ή/και ακουστικό (πλάνα, φωτογραφίες κ.α.) και λοιπά δεδοµένα τα οποία συλλέγονται κατά τα υπό 2. ανωτέρω, είτε άµεσα,
είτε µελλοντικά. Νοµική βάση για την επεξεργασία είναι η ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή µου για την επεξεργασία, την οποία παρέχω στην Εταιρεία
(ως παραγωγό) και στην Εκτελέστρια Παραγωγής του Προγράµµατος, για όσο διάστηµα απαιτηθεί για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους
συλλέχθηκαν/ προορίζονται, βάσει των αναγκών της παρούσης, ήτοι για τις ανάγκες της Δήλωσης Συµµετοχής στο Πρόγραµµα, της τυχόν συµµετοχής µου
στο Στάδιο Επιλογής αλλά και ενδεχοµένως και περαιτέρω, συµµετοχής µου στο Πρόγραµµα (παραγωγή β’ και τυχόν επόµενων κύκλων του), συναινώντας
παράλληλα και στην τυχόν εκ µέρους της Εταιρείας και της Εκτ. Παραγωγής µελλοντική χρήση/ επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας µου αναφορικά µε
τυχόν συµµετοχή µου σε άλλο πρόγραµµα παραγωγής της Εταιρείας/ Εκτ. Παραγωγής, µε αποθήκευση των στοιχείων επικοινωνίας µου προς επεξεργασία για
τον σκοπό αυτό (µελλοντική επικοινωνία) για διάστηµα τριών (3) ετών από τη συλλογή τους, τηρουµένων πάντα των αρχών της ελαχιστοποίησης
δεδοµένων, περιορισµού αποθήκευσης, ορθολογικής χρήσης αυτών και εξασφαλίζοντας το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εµπιστευτικότητας.
Ενηµερώθηκα ότι όλα τα δεδοµένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας (και προστηθέντες, προσωπικό και συνεργάτες και
λοιπούς συµβατικά συνδεόµενους εκτελούντες την επεξεργασία) µε την τήρηση των κατάλληλων τεχνολογικών και οργανωτικών µέτρων ασφαλείας και µε
το απαιτούµενο επίπεδο εµπιστευτικότητας. Έχω ενηµερωθεί ότι, τα ανωτέρω στοιχεία, δεδοµένα και υλικό, ιδίως φωτογραφίες, βίντεο κ.α., που τυχόν
συλλεχθούν στο πλαίσιο της παρούσης δεν θα δηµοσιοποιηθούν στο κοινό/µεταδοθούν τηλεοπτικά ή ενταχθούν στο Πρόγραµµα, χωρίς προηγούµενη
συγκατάθεσή µου. Τέλος, προσωπικά δεδοµένα µου (και δη ονοµατεπώνυµο, αριθµός ταυτότητας και εικόνα) ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας για το σκοπό
της ασφάλειας των εγκαταστάσεων της Εταιρείας ή/και της Εκτ. Παραγωγής και νοµική βάση της επεξεργασίας είναι το έννοµο συµφέρον των Υπευθύνων
Επεξεργασίας αλλά και των τρίτων εισερχοµένων σε αυτές. Έχω ενηµερωθεί για τα δικαιώµατά µου, που απορρέουν από την οικεία νοµοθεσία (άρθρα 15-22
του Κανονισµού ΕΕ 2016/679 ΓΚΠΔ), 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 Προστασίας Δεδοµένων της
Εταιρείας, στην ταχυδροµική διεύθυνση Βιλτανιώτη 36, Κηφισιά υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδοµένων ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@alphatv.gr ή
στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων της Εκτ. Παραγωγής, στην ταχυδροµική διεύθυνση Θέση Πέτσα Βακαλόπουλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης Τ.Κ. 15351 ή την
ηλεκτρονική διεύθυνσηdpo@greenpixel.gr. Επίσης, γνωρίζω το δικαίωµά µου για την υποβολή παραπόνων στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Αθήνα Τ.Κ. 11523, www.dpa.gr.
10./ Σύντοµη Περιγραφή του Προγράµµατος: «Η πιο ροµαντική ιστορία αγάπης. Τhe Bachelor. Ένας τυχερός άντρας έχει την ευκαιρία να βρει την
αληθινή αγάπη, να συναντήσει την γυναίκα της ζωής του και να της προσφέρει το µονόπετρο. Μαζί του, σε αυτή την ροµαντική περιπέτεια, στον ίδιο χώρο
καθηµερινά, 20 εως 25, κατ’ αρχήν, γυναίκες, που µέσα από µια σειρά συναντήσεων και προκλήσεων θα προσπαθήσουν να κερδίσουν την προσοχή του, να
εξωτερικεύσουν τα συναισθήµατα τους και να τον γοητεύσουν µε τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους. Όµως στο τέλος, µετά από διαδοχικές
δοκιµασίες και αποχωρήσεις από το Πρόγραµµα, µόνο µια θα καταφέρει να κατακτήσει την καρδιά του και να γίνει η µελλοντική σύντροφος του. Προς άρση
αµφιβολίας, η ακριβής περιγραφή του Προγράµµατος και διαδικασία/ κανόνες διεξαγωγής του καθορίζονται από την Εταιρεία, η οποία και δύναται να
τροποποιεί τα ανωτέρω οποτεδήποτε, κατά την κρίση της.

