Όροι και Προϋποθέσεις για την συµµετοχή στο
SNFCC FENCE
Για τον εορτασµό της επετείου των δύο ετών από την ηµέρα που άνοιξε τις πόρτες του στο
κοινό, το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) προσκαλεί τους
φωτογράφους κάθε επιπέδου (επαγγελµατίες ή µη) να συµµετάσχουν σε µία οµαδική έκθεση
φωτογραφίας, όπου θα παρουσιάσουν µέσα από το φακό τους στιγµές της ζωής του ΚΠΙΣΝ.
Διοργανωτής της Έκθεσης µε τίτλο «SNFCC Fence» είναι η Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος Α.Ε. (ΚΠΙΣΝ Α.Ε.), η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Συγγρού, αρ. 364,
Καλλιθέα, Τ.Κ. 17674.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η Έκθεση «SNFCC Fence» έχει ως
προθεσµία για την υποβολή των Δηλώσεων Συµµετοχής την 2α Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα
11:59 µ.µ. («Προθεσµία Συµµετοχής»). Όλες οι συµµετοχές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί
µέχρι την προαναφερθείσα Προθεσµία Συµµετοχής.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ο Διαγωνισµός απευθύνεται σε επαγγελµατίες και
ερασιτέχνες Έλληνες και ξένους φωτογράφους. Οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον
18 ετών κατά την ηµεροµηνία Δήλωσης Συµµετοχής. Ο Διοργανωτής περιορίζει τη χρήση του
παρόντος ιστοτόπου µόνο σε ενήλικες.
Το προσωπικό της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., οι κριτές και οι οικογένειές τους (δηλαδή οι συγγενείς έως 3ου
βαθµού) δεν δικαιούνται να δηλώσουν συµµετοχή στον Διαγωνισµό.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για να δηλώσετε συµµετοχή ηλεκτρονικά, θα
πρέπει να επισκεφθείτε τον ιστότοπo snfcc.org/fence για να εγγραφείτε. Μόλις ολοκληρωθεί
η διαδικασία εγγραφής, θα λάβετε επιβεβαιωτικό µήνυµα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Συνδεθείτε στον ιστότοπο και ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτόν ώστε να µεταφορτώσετε τις
φωτογραφίες από τον υπολογιστή σας. Οι ψηφιακές φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν
ανάλυση τουλάχιστον 1.400 pixels. Η φωτογραφία θα πρέπει να αποθηκευτεί σε 72 dpi,
ωστόσο και σε 300 dpi είναι επίσης αποδεκτή. Γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες µεγέθους έως
4 megabytes. Οι φωτογραφίες µπορούν να έχουν υποστεί επεξεργασία χρωµάτων σε sRGB,
Adobe-1998, ή να µην έχουν υποστεί επεξεργασία χρωµάτων.
•   Έχετε τη δυνατότητα να συµµετάσχετε όσες φορές επιθυµείτε σε οποιαδήποτε από τις
κάτωθι αναφερόµενες κατηγορίες.
•   Καµία Δήλωση Συµµετοχής µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν θα γίνει αποδεκτή
σε αυτή την Έκθεση.
•   Κάθε Δήλωση Συµµετοχής αποτελείται από µία φόρµα συµµετοχής και µία ή
περισσότερες φωτογραφίες. Κάθε υποβληθείσα φωτογραφία, στο σύνολό της, θα
πρέπει να είναι πρωτότυπο υλικό που έχει ληφθεί από τον συµµετέχοντα στο
Διαγωνισµό. Με την υποβολή της Δήλωσης Συµµετοχής στον Διαγωνισµό, ο
συµµετέχων αποδέχεται, αναγνωρίζει και εγγυάται ότι η υποβληθείσα φωτογραφία
είναι πρωτότυπο έργο που δηµιουργήθηκε αποκλειστικά από τον συµµετέχοντα, ότι η
φωτογραφία δεν παραβιάζει δικαιώµατα περί πνευµατικής ή/ και βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας, τα ηθικά δικαιώµατα των δηµιουργών, το δικαίωµα στην ιδιωτική
ζωή/προσωπικότητα, ή εν γένει δικαιώµατα ή συµφέροντα τρίτων και ότι κανένας
τρίτος δεν έχει κανένα δικαίωµα, τίτλο ή αξίωση επί της φωτογραφίας. Ο συµµετέχων
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επίσης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει κάθε και όλες τις άδειες και τις εγκρίσεις
που είναι απαραίτητες για τη νόµιµη υποβολή της Δήλωσης Συµµετοχής σύµφωνα µε
το εφαρµοστέο δίκαιο και τους όρους του παρόντος. Ειδικότερα, για όποιο πρόσωπο
απεικονίζεται σε µία φωτογραφία και θεωρείται ανήλικος, απαιτείται η υπογραφή του
γονέα ή του ασκούντος τη γονική µέριµνα για κάθε δηµοσίευση της φωτογραφίας
αυτής.
• Εάν η Φωτογραφία περιλαµβάνει και άλλους ανθρώπους, είναι απαραίτητο να έχετε
τη δυνατότητα να προσκοµίσετε ατοµική γραπτή συγκατάθεση από όλα τα πρόσωπα
που εµφανίζονται στην υποβληθείσα Φωτογραφία, µε την οποία θα επιτρέπεται στον
Συµµετέχοντα η χρήση της Φωτογραφίας όπως αναφέρεται παρακάτω στην ενότητα
«Άδειες Τρίτων Προσώπων». Εάν δεν µπορείτε να προσκοµίσετε την ατοµική
συγκατάθεση, κατόπιν αιτήµατος του Διοργανωτή και µε τη µορφή που ζητείται από
τον Διοργανωτή, η συµµετοχή σας µπορεί να ακυρωθεί. Δεν απαιτείται να στείλετε την
συγκατάθεση µε τη Δήλωση Συµµετοχής σας. Εάν η φωτογραφία σας πληροί τις
προϋποθέσεις συµµετοχής στην Έκθεση, θα επικοινωνήσουµε µαζί σας σχετικά µε το
εάν απαιτείται η συγκατάθεση του εικονιζόµενου προσώπου.
Οι συµµετοχές µέσω διαδικτύου πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τον
εγκεκριµένο/νόµιµο κάτοχο του λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που
καταχωρήθηκε κατά τη Δήλωση Συµµετοχής. ΩΩς «Νόµιµος/Εγκεκριµένος Κάτοχος
Λογαριασµού» νοείται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει δοθεί µία διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από έναν πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο, έναν πάροχο
διαδικτυακών υπηρεσιών, έναν ιδιοκτήτη µίας διεύθυνσης στο διαδίκτυο ή άλλο
πρόσωπο ή οργανισµό (π.χ. επιχείρηση, εκπαιδευτικό ίδρυµα, κ.λπ.) που είναι
υπεύθυνo για την απόδοση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον
διαδικτυακό ιστότοπο που συνδέεται µε την υποβληθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Οι κατηγορίες καθορίζονται στον ιστότοπο: snfcc.org/fence
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: H διαδικασία αποτελείται από δύο (2) στάδια αξιολόγησης. Σε κάθε στάδιο,
µια
οµάδα ειδικών στον τοµέα της φωτογραφίας (εφεξής οι «Κριτές») που θα
ορισθούν από τον Διοργανωτή κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια,
θα εξετάσουν έκαστος ένα µέρος των συµµετοχών και θα επιλέξουν κάποιες συµµετοχές από
κάθε Κατηγορία, οι οποίες και θα προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο.
Οι συµµετοχές θα αξιολογηθούν µε κριτήριο τη δηµιουργικότητα, την ποιότητα της
φωτογραφίας και την αποτελεσµατικότητα στην απεικόνιση του θέµατος του διαγωνισµού. Οι
νικητές θα ανακοινωθούν σε αυτόν τον ιστότοπο καθώς και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι αποφάσεις του Διοργανωτή και των Κριτών είναι οριστικές και δεσµευτικές.
Οι συµµετοχές θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τα Κριτήρια Αξιολόγησης, όπως αυτά ορίζονται
ανωτέρω. Είναι πιθανό να ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί. Οι Δηλώσεις Συµµετοχής είναι
άκυρες αν ο Διοργανωτής θεωρήσει αυτές ως µη πρωτότυπες ή αν είναι δυσνόητες, ατελείς,
αλλοιωµένες, παράνοµες, αντιγραφές άλλων, παραγόµενες κατά λάθος ή αποκτηµένες µε
απάτη ή κλοπή.
Εν γένει, ο Διοργανωτής µπορεί να αποκλείσει κάθε Δήλωση Συµµετοχής που δεν
συµµορφώνεται µε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή το εφαρµοστέο δίκαιο.
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Ειδικότερα, η φωτογραφία δεν πρέπει, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική
ευχέρεια του Διοργανωτή, να περιέχει άσεµνο, δυσφηµιστικό, σεξουαλικό ή άλλο ανάρµοστο
ή ακατάλληλο περιεχόµενο. Οι Φωτογραφίες που θα θεωρηθούν ακατάλληλες θα
αποκλειστούν.
Ο Διοργανωτής δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε αποκλεισµό για τέτοιο λόγο και κάθε
Συµµετέχων παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωµα ή απαίτηση και µε το παρόν απαλλάσσει
τον Διοργανωτή από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση µε αυτόν τον αποκλεισµό.
Όλοι οι συµµετέχοντες αποδέχονται ότι οι αποφάσεις των Κριτών είναι οριστικές αναφορικά
µε κάθε θέµα που σχετίζεται µε τον Διαγωνισµό.
ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Με τη συµµετοχή τους, ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
παραχωρούν στον Διοργανωτή και στα εξουσιοδοτηµένα από αυτόν πρόσωπα, τους
αδειούχους ή τα συνδεδεµένα µε αυτόν πρόσωπα(«Εξουσιοδοτηµένα Μέρη») το αορίστου
χρόνου δικαίωµα, το οποίο ισχύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αναπαράγουν,
διανέµουν, παρουσιάζουν και δηµοσιεύουν τις υποβληθείσες φωτογραφίες:
α) στο διαδίκτυο ή σε άλλο µέσο (συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, του ιστοτόπου της
ΚΠΙΣΝ Α.Ε. ή οποιουδήποτε ιστοτόπου που αφορά στην Έκθεση, των µέσων κοινωνικής
δικτύωσης της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. τα οποία παρουσιάζουν τους νικητές, καθώς και σε εκθέσεις και
προωθητικές δράσεις που σχετίζονται µε την Έκθεση «SNFCC Fence»).
β) είτε σε έντυπη µορφή (περιλαµβανοµένων, ενδεικτικά, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΙΣΝ στο
πλαίσιο µη εµπορικών προωθητικών δράσεων που σχετίζονται άµεσα µε την Έκθεση «SNFCC
Fence» ή εν γένει τις δραστηριότητες της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., έτσι ώστε τα µέλη του κοινού να
µπορούν να βλέπουν όλες τις φωτογραφίες που υποβλήθηκαν στο Διαγωνισµό καθώς και αυτές
που διακρίθηκαν, χωρίς να καταβάλλουν καµία αµοιβή ή να λάβουν καµία περαιτέρω έγκριση.
Οι Συµµετέχοντες αποδέχονται ότι η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να αναφέρει ή να µην
αναφέρει τα ονόµατα των δηµιουργών/Συµµετεχόντων κατά τη χρήση (συµπεριλαµβανοµένης
της εκτύπωσης, της έκθεσης, της µεταφόρτωσης, της αναπαραγωγής κ.λπ.) των φωτογραφιών
και δέχονται την πρακτική αυτή ως νόµιµο και έγκυρο περιορισµό των ηθικών τους
δικαιωµάτων.
Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο Διοργανωτής θα επιτρέψει τη χρήση
των υποβληθέντων φωτογραφιών στην «United Photo Industries Inc.», στην οποία ο
Διοργανωτής έχει αναθέσει τον συντονισµό της Έκθεσης.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος» µε έδρα στη Λεωφόρο Συγγρού, αρ.
364, Καλλιθέα, Αττική, Τ.Κ: 17674 («ΚΠΙΣΝ Α.Ε.») είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των
προσωπικών δεδοµένων των Συµµετεχόντων. Συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδοµένα:
πλήρες όνοµα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αριθµός τηλεφώνου.
Τα δεδοµένα σας θα συλλέγονται αποκλειστικά για τους σκοπούς της συµµετοχής σας στον
Διαγωνισµό σύµφωνα µε τους παρόντες όρους. Ιδίως οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν και
αποδέχονται ότι τα ονόµατά τους µπορεί να ανακοινωθούν σε αυτόν τον ιστότοπο καθώς και
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Τα δεδοµένα σας θα τηρούνται σε ψηφιακή και έντυπη µορφή. Τα προσωπικά σας δεδοµένα
θα διατηρηθούν µέχρι τις 10.01.2019, ηµεροµηνία κατά την οποία και θα διαγραφούν.
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των Συµµετεχόντων διέπεται από
τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, από την Πολιτική Απορρήτου της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., από
τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί προσωπικών δεδοµένων καθώς και από
τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και
κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων.
Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. περιορίζει τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου µόνο σε ενήλικες που επιθυµούν
να συµµετάσχουν στο Διαγωνισµό, δεδοµένου ότι έχουν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.
Πρόθεση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. είναι να µη συλλέγει προσωπικά δεδοµένα ανηλίκων που µπορεί να
έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο.
Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. µπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδοµένα σας σε εταιρείες που
παρέχουν υπηρεσίες επιµέλειας και συντονισµού εκθέσεων, µόνο στο βαθµό που είναι
απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και όχι προς
όφελός τους και πάντα σύµφωνα µε το Νόµο. Συγκεκριµένα, η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. θα διαβιβάσει τα
προσωπικά σας δεδοµένα στην εταιρεία µε την εµπορική επωνυµία "United Photo Industries
Inc.", µε έδρα στην . 16 Main Street, Suite B, Brooklyn, NY, 11021, USA (e-mail .
info@unitedphotoindustries.com, τηλ.: +1.718.801.8099) στην οποία έχει ανατεθεί από την
ΚΠΙΣΝ Α.Ε. οι συλλογοί των φωτογραφικών συµµετοχών. Όλοι αυτοί οι αποδέκτες θα
χρησιµοποιήσουν τα δεδοµένα σας σύµφωνα µε τις συµβατικές δεσµεύσεις τους έναντι της
ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ανά πάσα στιγµή θα έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα που διατηρούµε και σας
αφορούν. Επιπλέον, έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας
δεδοµένων και, εφόσον πληρούνται οι όροι του νόµου, να ασκήσετε το δικαίωµα διαγραφής,
το δικαίωµα να περιορίσετε την επεξεργασία αυτών, το δικαίωµα φορητότητας των δεδοµένων
σας καθώς επίσης και το δικαίωµα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους. Μπορείτε να
ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η νοµιµότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν από την ανάκληση αυτής. Έχετε
επίσης το δικαίωµα να υποβάλετε καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδοµένων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα, να ασκήσετε τα
δικαιώµατά σας, καθώς και για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήµατα σχετικά
µε τη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων ή ερωτήσεις σχετικά µε την παρούσα πολιτική
απορρήτου, παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε µαζί µας χρησιµοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία
επικοινωνίας: ΚΠΙΣΝ Α.Ε.: κ. Ξένια Τακτικού, Τηλέφωνο: 210 6809 1000, Διεύθυνση: Λεωφ.
Συγγρού 364, Τ.Κ.: 17674, Καλλιθέα, Αττική.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Οι συµµετέχοντες συµφωνούν να απαλλάξουν και να
αποζηµιώσουν τον Διοργανωτή, ή και κάθε έναν από τους συνεργάτες αυτού, τα συνδεόµενα
µε αυτόν πρόσωπα, τους αντιπροσώπους καθώς και τους υπαλλήλους αυτών, τα στελέχη, τους
διευθυντές ή τους εκπροσώπους, από τυχόν αξιώσεις, απώλειες και ζηµίες,
συµπεριλαµβανοµένων αξιώσεων ή ενεργειών τρίτων µερών, που προκύπτουν από τη
συµµετοχή τους στην Έκθεση και/ή σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την
Έκθεση αυτή και, εν γένει, από οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων Όρων και
Προϋποθέσεων ή/και του εφαρµοστέου δικαίου.
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Με την επιφύλαξη οιωνδήποτε άλλων περιορισµών της ευθύνης που περιλαµβάνονται στους
παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ο Διοργανωτής δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε
λάθος, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωµα ή καθυστέρηση στη λειτουργία ή µετάδοση,
κωλύµατα στη γραµµή επικοινωνίας, κλοπή ή καταστροφή ή µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση
στις συµµετοχές του Διαγωνισµού ή στις φόρµες συµµετοχής, ή τροποποίηση των συµµετοχών
ή των φορµών συµµετοχής. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν προβλήµατα ή
τεχνική δυσλειτουργία οποιουδήποτε τηλεφωνικού δικτύου ή γραµµών, ηλεκτρονικών
συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, διακοµιστών ή παρόχων, εξοπλισµού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, λογισµικού, για την µη λήψη εισερχόµενων µηνυµάτων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου λόγω τεχνικών προβληµάτων ή λόγω υψηλής κυκλοφορίας (traffic) στο
Διαδίκτυο ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, για ανθρώπινα λάθη οποιουδήποτε είδους ή για
οποιοδήποτε συνδυασµό των προαναφερθέντων, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε ζηµίας
ή βλάβης στους υπολογιστές των συµµετεχόντων ή άλλων προσώπων, που σχετίζονται ή
προκύπτουν από τη συµµετοχή καθώς και τη µεταφόρτωση οποιουδήποτε υλικού σχετικού µε
την προαναφερθείσα Έκθεση.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Η παρούσα Έκθεση, η συµµετοχή του κάθε
Συµµετέχοντα και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερµηνεύονται από
το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει σε σχέση µε την Έκθεση, τη συµµετοχή
οποιουδήποτε Συµµετέχοντα ή/και σε σχέση µε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα
υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµοδίων δικαστηρίων της Αθήνας, στην
Ελλάδα.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ/ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο Διοργανωτής
διατηρεί το δικαίωµα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει οποιοδήποτε
άτοµο/άτοµα που δεν τηρούν τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, ή/και να ακυρώσει,
να παύσει, να τροποποιήσει ή να αναβάλει το Διαγωνισµό ή/και την Έκθεση οποιαδήποτε
στιγµή, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.
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