CONSENT
FOR PERSONAL DATA PROCESSING

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

The undersigned ………………………………………………………………, resident
…………………………………………………………………………., I hereby expressly
provide my consent for the use of the material video record and picture]
in which I am depicted, and which was taken on [………………………………] and
I assign all necessary rights and licenses for the purposes of the exclusive
use of my image as it is included in the above material by “Procter &
Gamble Hellas Single-Member Limited Liability Company” (hereinafter
“Company”) in order for the latter to use it for internal and marketing
purposes. I have been informed that I am completely free to decide
whether I wish to contribute to the Company’s initiative with my image,
audio and video.
I expressly declare that, before providing the present consent, I have been
fully informed regarding the way in which Company will use the above
material and, in particular, I have been informed that the Company will
collect my personal data and in particular my image, audio and video in
order to promote “Together we green the neighborhoods of our big cities”
campaign both in internal and external publications, including P&G’s
commercial social media (P&G’s Facebook page or YouTube channel) and
TV Reportage at a local level.
I have been informed that the Company will share my above personal data
with its affiliates and partners exclusively for the abovementioned
legitimate processing purposes. The Company will also share my personal
data with its authorized marketing agencies, local or international, which
it has hired to promote its marketing events and manage its events on its
behalf. My information will be stored in the facilities of P&G.
I declare that I am aware of my rights under Articles 12-22 of the General
Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of the Personal Data and, in
particular, I have been informed that, subject to applicable law, I may
request access to, correction or deletion of the personal data maintained
by the Company. I may also have the right to object to the processing, to
request restriction of the processing or export of my personal data and
their transmission to another company. I have been informed that, if I
would like to have my picture, audio or video removed from the database
of the Company, or otherwise to withdraw my consent, I may contact at
8001123000
or
through
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Count
ry=gr&Language=el&Brand=P%26G#brandListDiv . For more information
on the data practices of P&G, please read our Global Privacy Policy
https://privacypolicy.pg.com/el/.

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………………………………, κάτοικος
……………………………………………………………………, με την παρούσα παρέχω ρητά
τη συναίνεσή μου στη χρήση του υλικού βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης
στο οποίο απεικονίζομαι και το οποίο ελήφθη την [………………………………] και
εκχωρώ όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και άδειες προκειμένου να γίνει
αποκλειστική χρήση της εικόνας μου όπως αυτή αποτυπώνεται στο ως άνω
υλικό προς την «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), προκειμένου να το
χρησιμοποιήσει για εσωτερικούς και προωθητικούς σκοπούς. Έχω
ενημερωθεί πως είμαι απολύτως ελεύθερος/ή να αποφασίσω αν επιθυμώ να
συνεργαστώ στην πρωτοβουλία της Εταιρείας με την εικόνα μου, ήχο και
βίντεο.
Δηλώνω ρητά πως, προτού υπογράψω την παρούσα, έχω πλήρως
ενημερωθεί σχετικά με τον τρόπο που η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το ως
άνω υλικό και, ειδικότερα, έχω ενημερωθεί πως η Εταιρεία θα συλλέξει τα
προσωπικά μου δεδομένα και ειδικότερα εικόνα, ήχο και βίντεο για να
προωθήσει την καμπάνια «Μαζί πρασινίζουμε τις γειτονιές των πόλεων
μας!» τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές δημοσιεύσεις,
περιλαμβανομένων των εμπορικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης της P&G
(σελίδα της P&G στο Facebook ή κανάλι στο YouTube) και τηλεοπτικού
ρεπορτάζ, σε τοπικό επίπεδο.
Έχω ενημερωθεί πως η Εταιρεία θα μοιραστεί τα ως άνω προσωπικά
δεδομένα μου με τις θυγατρικές της και συνεργάτες αποκλειστικά για τους
ανωτέρω αναφερόμενους νόμιμους σκοπούς διαχείρισης. Η Εταιρεία θα
μοιραστεί επίσης τα προσωπικά δεδομένα μου με τους αδειοδοτημένους
παρόχους της προωθητικών ενεργειών που απασχολεί για την προώθηση
των εμπορικών της εκδηλώσεων και για τη διαχείριση των εκδηλώσεών της
για λογαριασμό της. Οι πληροφορίες σας θα αποθηκεύονται στις
εγκαταστάσεις της P&G.
Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των δικαιωμάτων μου βάσει των άρθρων 1222 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων, και, συγκεκριμένα, έχω ενημερωθεί πως, σύμφωνα με την
εφαρμοστέα νομοθεσία, μπορώ να ζητήσω πρόσβαση σε, διόρθωση ή
διαγραφή των προσωπικών δεδομένων μου που τηρεί η Εταιρεία. Μπορεί
επίσης να έχω το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, να ζητήσω τη
διακοπή της επεξεργασίας ή την εξαγωγή των προσωπικών δεδομένων μου
και τη διαβίβασή τους σε μία άλλη εταιρεία. Έχω ενημερωθεί πως αν
επιθυμώ να αποσυρθεί η εικόνα, η ηχητική καταγραφή ή το βίντεό μου από
τη βάση δεδομένων της Εταιρείας, ή με άλλο τρόπο να αποσύρω τη
συγκατάθεσή μου, μπορώ να επικοινωνήσω στο 800 11 23000 ή μέσω
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=
gr&Language=el&Brand=P%26G#brandListDiv . Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα
που συλλέγει η P&G παρακαλούμε διαβάστε την Παγκόσμια Πολιτική μας
για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
https://privacypolicy.pg.com/el/.
Έχω επίσης ενημερωθεί πως έχω ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα υποβολής
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
στην ακόλουθη διεύθυνση email: complaints@dpa.gr.
Περαιτέρω, έχω ενημερωθεί πως η κατά τα ως άνω χρήση της εικόνας μου
θα λάβει χώρα για απεριόριστο χρονικό διάστημα, άλλως μέχρις ανακλήσεως
της παρούσας συγκατάθεσής μου.
Δηλώνω ότι δεν έχω καμία υφιστάμενη ή μελλοντική οικονομική ή άλλη
απαίτηση κατά της Εταιρείας ή άλλων εταιρειών του Ομίλου,

I have also been informed that I have the right at any time to file a
complaint before the Personal Data Protection Authority, at the following
email address: complaints@dpa.gr.
Furthermore, I have been informed that the use of my image, as described
above, will take place for an unlimited period of time, otherwise until
withdrawal of my present consent.
I declare that I do not have any existing or future financial or other claim
against the Company or any other company of the Group, waiving any right
regarding the above use of my image for the aforementioned purposes.
Finally, I declare that I consent to the preservation of the above material
in the Company’s records for the purposes mentioned in the present, as

well as that I have been informed that this material will be used for the
pursuit of any legitimate interests of the Company and/or for the
fulfillment of any of its legal obligations, always in accordance with the
applicable law provisions as in force.

Athens, Αθήνα/…………/…………/…………

Signature/Υπογραφή: ………………………………

παραιτούμενος/η από κάθε είδους δικαίωμα σχετικά με την ως άνω χρήση
της εικόνας μου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.
Τέλος, δηλώνω ότι συναινώ στην διατήρηση του ως άνω υλικού στο αρχείο
της Εταιρείας για τους αναφερόμενους στην παρούσα σκοπούς καθώς και ότι
έχω ενημερωθεί πως το εν λόγω υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την
ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας και/ή την
εκπλήρωση τυχόν νομίμων υποχρεώσεών της, πάντοτε σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

