Δελτίο συμμετοχής
στον 11o διαγωνισμό γραπτού λόγου
των Εκδόσεων Πατάκη
για το σχολικό έτος 2018-2019
(Για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες το Δελτίο συμμετοχής υπογράφεται από γονέα ή κηδεμόνα τους.
Μαθητές και μαθήτριες που έχουν συμπληρώσει το 16 έτος της ηλικίας υπογράφουν και οι ίδιοι/ ίδιες.)

(Προσωπικά στοιχεία μαθητή/ μαθήτριας)

Όνομα:............................................................................................................................
Επώνυμο:.......................................................................................................................
Ηλικία:.............................................................................................................................
Σχολείο/ Τάξη:................................................................................................................
(Προσωπικά στοιχεία γονέα ή κηδεμόνα)

Ονοματεπώνυμο γονέα ή κηδεμόνα:..............................................................................
........................................................................................................................................
Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, πόλη, τ.κ.)..........................................................................
........................................................................................................................................
Τηλέφωνο:......................................................................................................................
e-mail:.............................................................................................................................
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ότι ο συμμετέχων/ η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό (μαθητής/
μαθήτρια, γονέας ή κηδεμόνας):
1) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού
2) Συγκατατίθεται να τηρεί η Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία και να
αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα που αφορούν την εκδοτική παραγωγή ή άλλες δραστηριότητές των
Εκδόσεων Πατάκη (όπως εκδηλώσεις, προσφορές κτλ.) ή ευχές κατά τις εορτές, σύμφωνα με τους όρους της
«Δήλωσης περί του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων», η οποία συνοδεύει τους όρους του
διαγωνισμού.

Πόλη:..................................................

Υπογραφή μαθητή/ μαθήτριας
(άνω των 16 ετών)

Ημερομηνία:......../......../.........

Υπογραφή γονέα/ κηδεμόνα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μαθητές όλων των βαθμίδων (από Νηπιαγωγείο έως και Λύκειο). 2. Οι
συμμετοχές είναι ατομικές. 3. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στο διαγωνισμό με περισσότερα από ένα κείμενα στην ελληνική
γλώσσα – στο εξής επονομαζόμενα ως Έργα. 4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Ελάχιστο όριο λέξεων για τα
πεζά κείμενα: 10 λέξεις. Για τα ποιητικά κείμενα δεν υπάρχει ελάχιστο όριο. 5. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να βρει κάθε
ενδιαφερόμενος στο κεντρικό κατάστημα των Εκδόσεων Πατάκη (Εμμανουήλ Μπενάκη 16, 106 78 Αθήνα), Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας 65, 106
78 Αθήνα), στο υποκατάστημα των Εκδόσεων Πατάκη (Κορυτσάς [Τέρμα Πόντου, περιοχή Β΄ ΚΤΕΟ] Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) ή στο site των
Εκδόσεων Πατάκη (www.patakis.gr). 6. Θα θεωρηθούν έγκυρες και θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό όσες συμμετοχές αποσταλούν στις Εκδόσεις
Πατάκη (Παναγή Τσαλδάρη 38, 104 37 Αθήνα, τηλ. 210.36.50.000) μέσω απλού ταχυδρομείου ή κούριερ ή παραδοθούν από τον ενδιαφερόμενο
απευθείας στα γραφεία των Εκδόσεων Πατάκη (Παναγή Τσαλδάρη 38, 104 37 Αθήνα, τηλ. 210.36.50.000) μέχρι 30/03/2019 (ημερομηνία
ταχυδρομείου). Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Για τον 11ο διαγωνισμό γραπτού λόγου». Από το διαγωνισμό εξαιρούνται
οι εργαζόμενοι στις Εκδόσεις Πατάκη και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού. 7. Την ευθύνη για την επίβλεψη των ανηλίκων κατά το στάδιο της
συγγραφής των Έργων φέρουν αποκλειστικά οι γονείς/κηδεμόνες. 8. Υποχρεωτικά μαζί με τα Έργα θα πρέπει να αποστέλλεται συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο το Δελτίο συμμετοχής από κάθε συμμετέχοντα ή από τους γονείς/κηδεμόνες σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων, με
επισυναπτόμενους τους παρόντες όρους. Απουσία του Δελτίου συμμετοχής σημαίνει αυτόματο αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. 9. Οι
συμμετέχοντες (μαθητές, μαθήτριες, γονείς, κηδεμόνες) στον διαγωνισμό με την υποβολή της συμμετοχής τους στο ν διαγωνισμό συγκατατίθενται να
τηρούν οι Εκδόσεις Πατάκη τα προσωπικά στοιχεία που οι συμμετέχοντες ανέγραψαν στο Δελτίο συμμετοχής και να τα χρησιμοποιούν προκειμένου
να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες του διαγωνισμού (π.χ. για την κρίση των Έργων), σύμφωνα και με τους όρους της Δήλωσης περί απορρήτου
προσωπικών που συνοδεύει τους Όρους του 11ου διαγωνισμού γραπτού λόγου, καθώς και να φυλάσσουν τα Έργα για δέκα (10) έτη. 10. Οι
συμμετέχοντες (μαθητές, μαθήτριες, γονείς, κηδεμόνες) στον διαγωνισμό με την υποβολή της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό παρέχουν την άδεια
στις Εκδόσεις Πατάκη να δημοσιοποιούν τα Έργα στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο (όχι όμως για εμπορικούς σκοπούς) –ενδεικτικά αναφέρονται
ως τρόποι δημοσιοποίησης η εκτύπωση των Έργων ή/και η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο)– ως κείμενα που συμμετείχαν στον 11 Διαγωνισμό
γραπτού λόγου, συνοδευόμενα από το όνομα των μαθητών ή των μαθητριών που τα συνέγραψαν. Διευκρινίζεται ότι οι Εκδόσεις Πατάκη λαμβάνουν
το ως άνω δικαίωμα δημοσιοποίησης των Έργων στο κοινό, χωρίς όμως να υφίσταται σχετική υποχρέωση των Εκδόσεων Πατάκη. 11. Οι
διαγωνιζόμενοι εγγυώνται ότι τα Έργα είναι πρωτότυπα και δεν περιέχουν στοιχεία που προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων. 12. Τα Έργα που θα
κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους, είτε διακριθούν είτε όχι, δεν επιστρέφονται. Τα Έργα θα πρέπει να υποβληθούν έντυπα ή/και ψηφιακά (σε
μορφή doc ή pdf) σε CD-ROM ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sm@patakis.gr. Η επιλογή των νικητών θα γίνει από ειδική επιτροπή, η οποία θα
οριστεί από τις Εκδόσεις Πατάκη, κατά την απόλυτα ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της ως προς την επιλογή. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις
03/05/2019. 13. Τα Έργα που θα βραβευτούν θα κερδίσουν: 1ο βραβείο: βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη αξίας 350 €. 2ο βραβείο: βιβλία των
Εκδόσεων Πατάκη αξίας 300 €. 3ο βραβείο: βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη αξίας 250 €. 4ο βραβείο: βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη αξίας 200 €. 5ο
βραβείο: βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη αξίας 150 €. Επίσης, 35 συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα κερδίσουν με κλήρωση 2 βιβλία (συνολικής αξίας
μέχρι 50 €) των Εκδόσεων Πατάκη. Τα βιβλία μπορούν να επιλέξουν οι τυχεροί από τον κατάλογο των Εκδόσεων Πατάκη. Σε περίπτωση που ένα
βιβλίο που επιλέξει κάποιος τυχερός έχει εξαντληθεί, τότε έχει το δικαίωμα να επιλέξει κάποιο άλλο. Οι Εκδόσεις Πατάκη δεν υποχρεούνται να έχουν
προς διάθεση όλα τα βιβλία που περιλαμβάνονται στον κατάλογό τους. Κριτήριο για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των βιβλίων είναι η λιανική
τιμή τους. 14. Βραβεία για σχολεία: Σχολεία, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με ομάδα πέντε
(5) ή περισσότερων μαθητών του σχολείου, με την προϋπόθεση ότι κάθε μαθητής της ομάδας θα στείλει δικό του κείμενο. Από τα σχολεία που θα
πάρουν μέρος στο διαγωνισμό με ομάδα πέντε (5) ή περισσότερων μαθητών θα βραβευτούν τρία (3) σχολεία, λαμβάνοντας ως βραβείο βιβλία των
Εκδόσεων Πατάκη συνολικής αξίας (σε ευρώ) ίσης με τον αριθμό των μαθητών του σχολείου που πήραν μέρος στον διαγωνισμό με κείμενά τους x
τον αριθμό 20. Για παράδειγμα, εάν από ένα σχολείο που βραβεύεται πήραν μέρος στον διαγωνισμό με κείμενά τους έξι (6) μαθητές, το σχολείο αυτό
θα λάβει ως βραβείο βιβλία συνολικής αξίας 6 x 20 € = 120 €. Διευκρινίζεται ότι κάθε μαθητής της ομάδας θα συμμετέχει ατομικά στο διαγωνισμό για
τα πέντε (5) βραβεία, ανεξάρτητα από την ομαδική συμμετοχή του σχολείου. 15. Oι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα αναγραφούν στην
ιστοσελίδα των Εκδόσεων Πατάκη (www.patakis.gr). Οι Εκδόσεις Πατάκη διατηρούν το δικαίωμα να αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους
(www.patakis.gr, schools.patakis.gr κ.ά.) τα κείμενα που βραβεύτηκαν ή και κείμενα που δε βραβεύτηκαν. 16. Σε περίπτωση κατά την οποία οι
Εκδόσεις Πατάκη δεν καταφέρουν να έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία επιλογής τους, οι
Εκδόσεις Πατάκη δε θα φέρουν καμία ευθύνη και θα δικαιούνται να επιλέξουν άλλους νικητές εκ των συμμετεχόντων, οι οποίοι και θα λάβουν τα
δώρα. Οι αρχικοί νικητές δε θα αποκτούν κανένα δικαίωμα ή απαίτηση κατά των Εκδόσεων Πατάκη στην περίπτωση αυτή. 17. Τα δώρα του
διαγωνισμού δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα
σε οποιαδήποτε τιμή. 17. Οι Εκδόσεις Πατάκη διατηρούν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάκλησης, ματαίωσης ή αναβολής της διενέργειας του
διαγωνισμού, καθώς και το δικαίωμα να μην ανακηρύξουν νικητή και ως εκ τούτου να μη δώσουν όλα τα βραβεία. 18. Οι Εκδόσεις Πατάκη διατηρούν
το δικαίωμα να αλλάξουν, επ' ωφελεία των διαγωνιζομένων, τους παραπάνω όρους, χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 19. Τα Έργα θα
διατηρούνται από τις Εκδόσεις Πατάκη για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη του διαγωνισμού. 20. Συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει πλήρη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων καθώς και της Δήλωσης περί απορρήτου προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί.
Δήλωση περί απορρήτου προσωπικών δεδομένων
H Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) αναγνωρίζει το ιδιωτικό απόρρητο των προσωπικών δεδομένων ως βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου
που προστατεύεται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη του
ιδιωτικού απορρήτου, την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τη χρήση αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Στο πλαίσιο των παραπάνω σας ενημερώνουμε για τα εξής: Ποια δεδομένα και από ποιες πηγές χρησιμοποιούμε; Χρησιμοποιούμε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε αποστείλει με τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν
προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail), και τηρούνται ηλεκτρονικά ή και έγχαρτα.
Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας (σκοπός της επεξεργασίας) και σε ποια νομική βάση; Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα ακολουθώντας τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) της ΕΕ καθώς και της εκάστοτε
ισχύουσας σχετικής εθνικής νομοθεσίας: Α. προκειμένου να διεκπεραιώνουμε τις διαδικασίες που αφορούν τον διαγωνισμό γραπτού λόγου , Β.
προκειμένου να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι του Κράτους (π.χ. τήρηση των σχετικών δελτίων αποστολής σε περιπτώσεις που
αποστέλλουμε σε συμμετέχοντες στον διαγωνισμό βραβεία, δώρα, βιβλία κτλ.), Γ. προκειμένου να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά μηνύματα που
αφορούν την εκδοτική παραγωγή ή άλλες δραστηριότητές των Εκδόσεων Πατάκη ή ευχές κατά τις εορτές, σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας στο
Δελτίο συμμετοχής. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά; Εντός της εταιρείας Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) οι καθ’ ύλην
αρμόδιοι κάθε φορά, δηλαδή ο υπεύθυνος του διαγωνισμού, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, ο υπεύθυνος τήρησης του αρχείου διευθύνσεων που
διατηρεί η εταιρεία καθώς και οι υπεύθυνοι επικοινωνίας. Για πόσο χρόνο αποθηκεύονται τα δεδομένα αυτά; Τα δεδομένα αποθηκεύονται με
ασφάλεια και ως απόρρητα για όσο χρόνο απαιτούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού και για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Ποια είναι
τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων; Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την
επεξεργασία των δεδομένων: α) το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα επεξεργάζεται η εταιρεία Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις
Πατάκη), για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), β) το δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας),
γ) το δικαίωμα διαγραφής σας από τα αρχεία της εταιρείας Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη), εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον
απαραίτητη (δικαίωμα στη λήθη), δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (για ορισμένο χρονικό διάστημα σε περίπτωση αμφισβήτησης της
ακρίβειας των δεδομένων κτλ.), ε) το δικαίωμα φορητότητας· να παραλάβετε δηλαδή εσείς ως υποκείμενα δεδομένων τα δεδομένα σας από την
εταιρεία Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στ) το δικαίωμα ανάκλησης της
συγκατάθεσής σας [σημειωτέον ότι η ανάκληση αυτή έχει μελλοντική ισχύ και δεν αφορά επεξεργασίες δεδομένων που έλαβαν χώρα πριν την
κοινοποίηση της ανάκλησης αυτής από εσάς προς την εταιρεία Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη)· αυτός ο όρος όμως δεν αποτελεί
περιορισμό των εξουσιών της εταιρείας Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από νόμους] και ζ) το
δικαίωμα προσφυγής σας στην αρμόδια υπηρεσία εποπτείας της προστασίας δεδομένων (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα –
http: www.dpa.gr). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με αποστολή σχετικής ταχυδρομικής επιστολής από εσάς στην εταιρεία Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.
(Εκδόσεις Πατάκη) στη διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37, Αθήνα ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
bvag@patakis.gr. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του
αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσει για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, είτε για
τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ασφάλεια των δεδομένων σας συνιστά δέσμευση για την εταιρεία Σ. Πατάκης
Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη), η οποία εφαρμόζει προς τούτο όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα (η ανταπόκριση αυτών των μέτρων προς τον νόμο ελέγχεται διαρκώς).

