Μαθητικός Διαγωνισμός Βίντεο με σύνθημα:
«Το διαδίκτυο δεν Ξεχνά»
Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκηρύσσει
Διαγωνισμό Βίντεο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, για μαθητές των Διευθύνσεων
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με θέμα την
προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και κεντρικό σύνθημα «Το διαδίκτυο
δεν Ξεχνά».
Τα Βίντεο που θα επιλεγούν θα χρησιμοποιηθούν για την ενημερωτική καμπάνια του
Γραφείου τον Ιανουάριο του 2018 στα πλαίσια των εορτασμών της «Ημέρας Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων». Θα διατεθούν τρία βραβεία ένα για κάθε Διεύθυνση.

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Διοργανωτής
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ιάσονος 1, 2ος όροφος, 1082 Λευκωσία
Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία
Τηλ.:22818456 Φαξ:22304565
E-Mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Στόχος
Το αντικείμενο και ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η καλλιέργεια κουλτούρας και
προσωπικής συνείδησης των παιδιών όλων των ηλικιών και εφήβων για τη σωστή χρήση
του διαδικτύου και ιδιαίτερα για την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής στο Διαδίκτυο καθώς
και για το σεβασμό των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.
Τα Βίντεο που θα επιλεγούν θα χρησιμοποιηθούν στην ενημερωτική καμπάνια του Γραφείου
τον Ιανουάριο του 2018 στα πλαίσια των εορτασμών της «Ημέρας Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων».
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Θα επιλεγούν τρία Βίντεο. Ένα Βίντεο για μαθητές της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης
ένα Βίντεο για μαθητές της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και ένα Βίντεο για μαθητές της
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Τα

Βίντεο

που

θα

επιλεγούν

θα

αναρτηθούν

στην

ιστοσελίδα

του

Γραφείου

(www.dataprotection.gov.cy).
Λεπτομέρειες και Όροι συμμετοχής


H Δήλωση συμμετοχής των μαθητών γίνεται από τα σχολεία μέχρι και την 12η
Δεκεμβρίου 2017 στο e-mail commissioner@dataprotection.gov.cy. Στη δήλωση
πρέπει να αναγράφεται: «Για το διαγωνισμό Βίντεο στο πλαίσιο της Ημέρας
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2018» και μέσα στο e-mail απαραίτητα να
φαίνεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος μαθητή, η τάξη του καθώς και
στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου του (τηλέφωνο και e-mail σχολείου). Τα σχολεία
θα λάβουν e-mail με το οποίο θα επικυρώνεται η συμμετοχή τους μετά από την
παραλαβή των Βίντεο.



Η αποστολή των Βίντεο γίνεται μέσω Ταχυδρομείου ή με προσωπική παράδοση στο
Γραφείο της Επιτρόπου στην ταχυδρομική διεύθυνση Ιάσονος 1, 2ος όροφος 1082
Λευκωσία ή Τ.Θ 23378, Τ.Τ 1682 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Έγκυρη είναι η συμμετοχή εφόσον γίνει
η παραλαβή των Βίντεο το αργότερο μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2017.



Κάθε σχολείο (Δημοτικό /Γυμνάσιο/ Λύκειο/ Τεχνικό Σχολείο) μπορεί να αποστείλει
μέχρι τρία (3) ατομικά Βίντεο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε Βίντεο θα πρέπει να φέρει ετικέτα στο CD ή DVD ή USB stick με τα
στοιχεία του δημιουργού - μαθητή και του σχολείου του.



Καμία συμμετοχή δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή μετά την 20η Δεκεμβρίου 2017.



Οι συμμετέχοντες παραχωρούν στην Επίτροπο τα δικαιώματα αναπαραγωγής και
δημοσίευσης του βίντεο που υποβλήθηκε για το διαγωνισμό με κάθε τρόπο και σε
όλα τα μέσα. Η Επίτροπος διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα πρέπει ή όχι να
αναπαράγει και να δημοσιεύει αυτά τα Βίντεο.
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Νοείται ότι για τη συμμετοχή των μαθητών πρέπει να υπάρχει έγγραφη



συγκατάθεση των γονέων, που θα τηρείται σε κάθε σχολείο.


Προστασία προσωπικών δεδομένων: Για το σκοπό του Διαγωνισμού, η
Επίτροπος, (υπεύθυνος επεξεργασίας) θα καταρτίσει αρχείο με τα στοιχεία
επικοινωνίας του μαθητή και του σχολείου. Τα στοιχεία των 3 νικητών θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου (www.dataprotection.gov.cy).



Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν επιθυμεί την
ανάρτηση των στοιχείων του σε περίπτωση ενδεχόμενης νίκης του, μπορεί να
το ζητήσει με την υποβολή της συμμετοχής και του Βίντεό του.



Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, πληροφορίες για τα δεδομένα που τους αφορούν, όπως την
φύση τους, την προέλευση τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους
αποδέκτες τους. Έχουν επίσης το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των
δεδομένων τους

Ειδικοί όροι και προδιαγραφές για Βίντεο


Να είναι πρωτότυπο και ελεύθερο δικαιωμάτων. Το περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει
οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο έχει αναπαραχθεί χωρίς άδεια.



Απαραίτητη η γραπτή συγκατάθεση των γονέων (προκειμένου για παιδιά) ή των
προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο Βίντεο.



Επιτρεπτή η χρήση ακουστικής με τη χρήση διαλόγων ή κειμένου στα ελληνικά.



Ελάχιστη διάρκεια 60 δευτερόλεπτα και μέγιστη 4 λεπτά.



Η αναπαραγωγή και η προβολή του να είναι συμβατή με οποιοδήποτε είδος
συστήματος προβολής ή τύπο εφαρμογής κινητού τηλεφώνου π.χ Windows, ios ή
Mac ή Android (κατά προτίμηση MP4, AVI, τουλάχιστον ανάλυση 640 x 480).



Να μην υπερβαίνει τα 150 MB σε μέγεθος.



Δεν θα γίνονται δεκτά βίντεο που προάγουν τη βία, το ρατσισμό και περιλαμβάνουν
εικόνες άσεμνου περιεχόμενου.

Διαδικασία επιλογής των νικητών
Τα Βίντεο θα εκτιμηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
-

συνάφεια του μηνύματος όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων
στο διαδίκτυο, στη βάση του μηνύματος «Το Διαδίκτυο δεν ξεχνά»,
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-

δημιουργικότητα και μεταδοτικότητα του μηνύματος.

Την ευθύνη της αξιολόγησης των βίντεο θα έχει Ανεξάρτητη Επιτροπή έγκριτων νομικών η
οποία θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι
οριστική και δεν γίνεται δεκτή καμία καταγγελία ή προσφυγή.
Λεπτομέρειες σχετικά με βραβεία /δώρα και άλλα θέματα
1. Τα δώρα τύπου ηλεκτρονικής συσκευής είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε
δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε
οποιαδήποτε τιμή.
2. Οι συμμετοχές θα είναι έγκυρες εφόσον η δήλωση συμμετοχής έλαβε χώρα ηλεκτρονικά
στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy το αργότερο
κατά την 12η Δεκεμβρίου 2017 και η παραλαβή του /των Βίντεο στα Γραφεία της Επιτρόπου
είτε ταχυδρομικώς είτε με προσωπική παράδοση το αργότερο μέχρι την 20η Δεκεμβρίου
2017.
3. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του
Ιανουαρίου 2018 στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου. Αν για οποιοδήποτε λόγο
είναι αδύνατη η ανακοίνωση των

νικητών εντός της πιο πάνω προθεσμίας το Γραφείο

Επιτρόπου διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νέα ημερομηνία με σχετική ανακοίνωσή του.
4. Το Γραφείο Επιτρόπου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο
ίσης ή αντίστοιχής αξίας, χωρίς ειδοποίηση, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις
ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ακυρώσει τον διαγωνισμό.
5. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός μπορεί
να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων
ή λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του συστήματος ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
6. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων
εκτός του ελέγχου του Γραφείου Επιτρόπου, το Γραφείο δύναται και δικαιούται να διακόψει
προσωρινά ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό.
7. Το Γραφείο Επιτρόπου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του δώρου ή
για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση του.
8. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
συμμετοχής και συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Γραφείου
της Επιτρόπου.

4

