
Information notice and consent form for hackathon events

Τίτλος Έργου: easyRights - Δυνατότητα στους μετανάστες να γνωρίζουν και να ασκούν
εύκολα τα δικαιώματά τους

Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Call ID: DT
MIGRATION-06 2018-2019)

Συντονιστής έργου: Καθ. Grazia Concilio, Politecnico di Milano (grazia.concilio@polimi.it)

Τίτλος Hackathon: XXX

Ημερομηνία / ώρα / τόπος: ΕΕΕΕ

Υπεύθυνος επικοινωνίας για αυτήν την πρωτοβουλία: Όνομα Επώνυμο, διεύθυνση email,
αριθμός τηλεφώνου

Λίστα συμμετεχόντων

Ονομα επίθετο Σχέση Συνεργασίας (εάν
υπάρχει)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

Υπογραφή
(*)

(*) με την υπογραφή αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη
συνημμένη Ειδοποίηση Πληροφοριών:

Ενημερωτική ανακοίνωση

Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε σε αυτήν την εκδήλωση. Σε συμμόρφωση με τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις διατάξεις του νόμου υπ’
αριθμ. 4624 για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και
άλλες διατάξεις, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα
και επώνυμο, σχέση συνεργασίας εάν υπάρχει, διεύθυνση e-mail και υπογραφή) θα
χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες αυτής της έρευνας, αλλά δεν θα κοινοποιηθούν ποτέ σε
κανέναν άλλον, για παράδειγμα για εμπορικούς ή μη ερευνητικούς σκοπούς.

Η λίστα συμμετεχόντων της εκδήλωσης θα αποθηκευτεί σε ασφαλές μέρος, τόσο σε έντυπη
όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, και θα αρχειοθετηθεί. Υπό αυτό το πλαίσιο, μπορεί να
προβληθεί από το προσωπικό του συντονιστή και των συνεργατών του έργου, δηλαδή:

● Politecnico di Milano, Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Αστικών Σπουδών (POLIMI)
● Πανεπιστήμιο Aalborg, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Μέσων

(AAU)
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● Fondazione LINKS - Οδηγώντας την καινοτομία και τη γνώση για την κοινωνία (LINKS)
● Comune di Palermo (PMO)
● Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ (BCC)
● 21C Consultancy Limited (21C)
● Δήμος Λαρισαίων (LAR)
● Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (UTH)
● Universität für Weiterbildung Krems - Donau University Krems (DUK)
● Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
● Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (IED)
● BIC Euronova SA (BIC)
● Capeesh (CAP)
● Christar International Inc. (CHR)

καθώς και από επιλεγμένο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (το χρηματοδοτικό όργανο
του έργου), τους αντιπροσώπους του καθώς και τεχνικούς και χρηματοοικονομικούς ελεγκτές.

Το έργο easyRights έχει ως στόχο να διευκολύνει τους μετανάστες να κατανοήσουν και να έχουν
πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες τις οποίες δικαιούνται, βοηθώντας τους να
ενσωματωθούν γρηγορότερα στις κοινότητες υποδοχής τους και να αισθάνονται πολύτιμα
μέλη αυτών. Ένας τέτοιος στόχος επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης μιας λύσης ΤΠΕ,
δομημένης σε διάφορα στάδια/μέρη, τα οποία θα βοηθήσουν τους μετανάστες να ασκήσουν
τα δικαιώματά τους πιο εύκολα και ταυτόχρονα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της έρευνας easyRights έως σήμερα,
μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή στον επίσημο ιστότοπο του έργου:
https://www.easyrights.eu/

Εάν το επιθυμείτε, η σχέση συνεργασίας σας μπορεί να παραλειφθεί από τα πρακτικά αυτού
του hackathon.

Λάβετε υπόψη ότι οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης μπορούν να/ θα τραβήξουν
φωτογραφίες, βίντεο και ηχογραφήσεις για να διευκολύνουν τη μεταγραφή των πρακτικών και
την εξωτερική επικοινωνία του έργου και των αποτελεσμάτων τουσε εφημερίδες, διαδικτυακά
μέσα, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. Εάν δεν επιθυμείτε να εμφανιστείτε σε οποιαδήποτε φωτογραφία
/ βίντεο κλιπ που χρησιμοποιείται για σκοπούς επικοινωνίας, παρακαλούμε ενημερώστε μας
γραπτώς τσεκάροντας τη σχετική ερώτηση στο τέλος αυτού του εγγράφου.

Σε γενικές γραμμές, το γεγονός ότι είστε μέλος μιας ομάδας και - σε περίπτωση απονομής του
βραβείου hackathon - ο τίτλος του project σας, μπορεί να / θα δημοσιοποιηθεί για τους σκοπούς
της εξωτερικής επικοινωνίας. Εάν προτιμάτε το όνομα και το επώνυμό σας να μην
συσχετίζονται με την ομάδα ή / και το project, παρακαλούμε ενημερώστε μας γραπτώς
τσεκάροντας τη σχετική ερώτηση στο τέλος αυτού του εγγράφου.

Λάβετε υπόψη ότι εάν προηγουμένως δώσατε τη συγκατάθεσή σας στο έργο easyRights να
χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το άτομο που
εμφανίζεται ως υπεύθυνος σε αυτό το συναινετικό έντυπο και να ανακαλέσετε την άδειά σας
ανά πάσα στιγμή.

Σε απόδειξη αυτού, επιβεβαιώνω ότι (σημειώστε ποια επιλογή ισχύει)

[ ] Συμφωνώ Ή [ ] Δεν συμφωνώ η εικόνα μου να εμφανίζεται σε επίσημες φωτογραφίες /
βίντεο που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του hackathon

[ ] Συμφωνώ Ή [ ] Δεν συμφωνώ το όνομα και το επώνυμό μου να σχετίζονται με την ομάδα
στην οποία ανήκω και το αντίστοιχο έργο/project.
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Τόπος και ημερομηνία …………………………………

Όνομα, Επώνυμο και Υπογραφή ………………………………………
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