«TOTAL BLACKOUT»
ΟΡΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνω προς την (νοµίµως εκπροσωπούµενη), εδρεύουσα στην Κηφισιά Αττικής
(οδό Βιλτανιώτη αρ. 36 τ.κ., 14564) εταιρεία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»),
πάροχο τηλεοπτικού περιεχοµένου, εθνικής εµβέλειας, ελεύθερης λήψης, µεταδιδόµενου υπό το λογότυπο «Α»
(ο «Σταθµός»), που προβαίνει στην, µέσω της εταιρείας «BARKINGWELL MEDIA I.K.E.» (η «Εκτ.
Παραγωγής») εκτέλεση παραγωγής, κατά τη σεζόν 2021-22 (ίσως και επόµενες), του (βασιζόµενου στο Format
«Total Black Out» της εταιρείας «FREMANTLEMEDIA LIMITED») τηλεοπτικού προγράµµατος–
τηλεπαιχνιδιού µε τον τίτλο «Total Black Out» (το «Πρόγραµµα»), προς α΄ µετάδοση (σε µαγνητοσκόπηση)
κατά τη σεζόν 2021-22 (ή/και επόµενες, κατά τον προγραµµατισµό της Εταιρείας) από τον Σταθµό, ότι:
1./ Επιθυµώ να λάβω µέρος (συµµετέχω ως Παίκτης) στο Πρόγραµµα (από κοινού, σε ζευγάρι µε κάποιον
συγγενή/ φίλο - «οικείο» µου που εγώ θα υποδείξω στην Εταιρεία) και προς τον σκοπό αυτό, (α) δηλώνω
συµµετοχή (σε συνέχεια και του σχετικού «call for action» της Εταιρείας), παρέχοντας (µέσω της σχετικής
«φόρµας» δήλωσης συµµετοχής) τα ζητούµενα στοιχεία/πληροφορίες και δη, όλα τα «απαραίτητα»υποχρεωτικά για την επεξεργασία της δήλωσης συµµετοχής µου στοιχεία, ήτοι, ονοµατεπώνυµο, ηλικία
(ηµεροµηνία γέννησης), email, αριθµό κινητού τηλεφώνου, τόπο διαµονής, επάγγελµα, πληροφορίες για τυχόν
συµµετοχή µου σε άλλο πρόγραµµα και ατοµική φωτογραφία µου αλλά και τυχόν «προαιρετικά» στοιχεία, ήτοι
βίντεο (κατά τα υπό 8 κατωτέρω), τίτλο σπουδών, σχέση µου µε τον (προτεινόµενο από εµένα) συµπαίκτη και
αριθµό σταθερού τηλεφώνου, και περαιτέρω, (β) δηλώνω ότι, εφόσον κληθώ σχετικά από την Εταιρεία
ή/και την Εκτ. Παραγωγής (κατά την απόλυτη κρίση τους), θα συµµετάσχω στο «Στάδιο Επιλογής», στο
πλαίσιο του οποίου ενδέχεται να επιλεγώ (κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας/ Εκτ. Παραγωγής) για να
συµµετέχω στο Πρόγραµµα ως Παίκτης, αναγνωρίζοντας ότι, το Στάδιο Επιλογής µπορεί να περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων, τη λήψη συνέντευξής µου αναφορικά µε κάθε είδους (µη ειδικών κατηγοριών) δεδοµένα/
πληροφορίες για µένα, που θα συνεισφέρουν στη διαµόρφωση πληρέστερης εικόνας και στην προσφορότερη
αξιολόγηση της δήλωσης για συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα, καθώς και την εγγραφή της εικόνας ή/και φωνής
µου σε µέσα εγγραφής ήχου/εικόνας και εν γένει λήψη φωτογραφιών/ πλάνων καθ’ όλη την διάρκεια (ή µέρος)
της διαδικασίας του Σταδίου Επιλογής, κ.ο.κ.
2./ Είµαι άνω των 18 ετών και δεν συνδέοµαι µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε την Εταιρεία ή/και την Εκτ.
Παραγωγής ή/και την ανωτέρω εταιρεία-δικαιούχο του Format ούτε µε άλλη σχέση ή/και µε συγγένεια έως γ’
βαθµού µε φυσικό πρόσωπο, που συµµετέχει (άµεσα ή έµµεσα) στην παραγωγή του Προγράµµατος.
3./ Γνωρίζω το περιεχόµενο, ύφος και φιλοσοφία του Προγράµµατος, σύντοµη περιγραφή του οποίου
περιλαµβάνεται στον όρο 11 του παρόντος, τα οποία και αποδέχοµαι, δηλώνοντας ότι δεν δύνανται να θίξουν,
µειώσουν ή προσβάλουν µε οποιοδήποτε τρόπο την προσωπικότητά µου.
4./ Η παρούσα δήλωση συµµετοχής στο Πρόγραµµα και η τυχόν συµµετοχή µου στο στάδιο Επιλογής, λαµβάνει/
θα λάβει χώρα µε ατοµική µου ευθύνη, οικειοθελώς και αφιλοκερδώς, χωρίς να διατηρώ οποιαδήποτε αξίωση
(οικονοµική ή άλλη) για το λόγο αυτό έναντι της Εταιρείας (ή/και της Εκτ. Παραγωγής), ανεξαρτήτως της
έκβασης αυτών, άλλως ήδη παραιτούµαι από αυτή.
5./ Η δήλωση συµµετοχής µου στο Πρόγραµµα δεν συνεπάγεται ούτε συνιστά «πρόκριµα» για την τυχόν
συµµετοχή µου στο Στάδιο Επιλογής, ούτε η τυχόν συµµετοχή µου στο Στάδιο Επιλογής συνεπάγεται (ή συνιστά
πρόκριµα για) τη συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα ή/και την κάρπωση δώρου/ποσού, καθώς αντιλαµβάνοµαι
πλήρως ότι, η εκάστοτε επιλογή µου ή µη κατά τα ανωτέρω συνιστά απόφαση της Εταιρείας ή/και της Εκτ.
Παραγωγής, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, είναι οριστική και δεν θα την αµφισβητήσω. Ακόµη, κι
εάν τελικά επιλεγώ κατ’ αρχήν (κατά το Στάδιο Επιλογής) να συµµετέχω στο Πρόγραµµα, η Εταιρεία δεν
υποχρεούται στην παραγωγή ή/και µετάδοση/ εκµετάλλευση του/των επεισοδίου/ων όπου τυχόν θα συµµετέχω.
6./ Θα τηρήσω απόλυτη εχεµύθεια τώρα και στο µέλλον, έναντι κάθε τρίτου για κάθε στοιχείο ή πληροφορία,
σχετικά µε το Στάδιο Επιλογής (όπου τυχόν συµµετέχω), το Πρόγραµµα, τους συντελεστές, την παραγωγή του,
την Εταιρεία/ Εκτ. Παραγωγής και προστηθέντες της κ.ο.κ., που τυχόν µου γνωστοποιηθούν ή υποπέσουν στην
αντίληψή µου στο πλαίσιο ή εξ’ αφορµής του παρόντος και της συµµετοχής µου στο στάδιο Επιλογής, δεν θα
προβώ στη λήψη φωτογραφιών/ οπτικουακουστικού ή άλλου υλικού ούτε σε οποιαδήποτε δήλωση, µε
οποιοδήποτε µέσο/ τρόπο και σε οποιοδήποτε χρόνο, σε σχέση µε όλα τα ανωτέρω.
7./ Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην παρούσα είναι αληθή και ακριβή (άλλως δύναται
να ακυρωθεί η δήλωση συµµετοχής/ συµµετοχή µου στο Στάδιο Επιλογής ή/και στο πρόγραµµα, σε οποιοδήποτε
στάδιο) και παρέχονται µε δική µου ευθύνη.
8./ Σχετικά µε φωτογραφία ή/και τυχόν video, που ενδεχοµένως υποβάλω µέσω της «φόρµας» συµµετοχής
κατά τα υπό (1) ανωτέρω, δηλώνω ότι: (α) θα είναι ατοµικά, ήτοι δεν θα απεικονίζονται/ εµφανίζονται εκεί τρίτα
πρόσωπα, (β) δεν θα προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, (γ) το σχετικό υλικό (φωτογραφία/video) δεν θα είναι
υψηλής ανάλυσης (H.D.)/δεν θα περιέχει «βιοµετρικά» δεδοµένα µου, κι ότι (δ) εάν δεν είµαι εγώ
δηµιουργός/δικαιούχος των δικαιωµάτων του υλικού (φωτογραφία/video), θα έχω προηγουµένως λάβει κάθε
απαιτούµενη για το σκοπό χρήσης του άδεια από τρίτους-δικαιούχους, ρητά αποδεχόµενος/η ότι, ουδεµία ευθύνη
θα φέρει η Εταιρεία/Εκτ. Παραγωγής σε περίπτωση µη συνδροµής των ανωτέρω κι ότι, θα είµαι µόνος/η
υπεύθυνος/η για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµίας τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία/ Εκτ.
Παραγωγής/προστηθέντα τους από οποιονδήποτε τρίτο ή κύρωση αρµόδιας αρχής κλπ., για οποιοδήποτε λόγο
αναφορικά µε τα ανωτέρω.
9./ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα, εφόσον επιλεγώ προς τούτο κατά το Στάδιο
Επιλογής, συνιστά η εκ µέρους µου ανεπιφύλακτη, έγγραφη αποδοχή (σύναψη) της «Σύµβασης Συµµετοχής στο

Πρόγραµµα» (µετά της συνηµµένης εκεί «Περιγραφής – Βασικών Κανόνων» του Προγράµµατος), που θα µου
δοθούν για το σκοπό αυτό από την Εταιρεία ή την Εκτελέστρια Παραγωγής (στο πλαίσιο της εκ µέρους της
εκτέλεσης παραγωγής του Προγράµµατος).
10./ Έχω διαβάσει και πλήρως κατανοήσει τα αναφερόµενα στο παρόν και αναγνωρίζω ότι η δήλωση
συµµετοχής µου στο Πρόγραµµα και τυχόν συµµετοχή µου στο Στάδιο Επιλογής σηµαίνει την ανεπιφύλακτη
αποδοχή των παρόντων όρων.
11./Σύντοµη περιγραφή: Το Total Black Out είναι ένα διαγωνιστικό τηλεοπτικό πρόγραµµα και δη ένα παιχνίδι
αδρεναλίνης και διασκέδασης, όπου τέσσερα (4) ζευγάρια παικτών θα πρέπει να φέρουν εις πέρας µια σειρά από
δοκιµασίες, ώστε να διεκδικήσουν ένα σηµαντικό χρηµατικό έπαθλο. Οι συµµετέχοντες πρέπει να περάσουν από
3 δοκιµασίες µέσα στο απόλυτο σκοτάδι, µε τις αισθήσεις τους να λειτουργούν στο έπακρο. Οι ίδιοι δεν θα
µπορούν να δουν απολύτως τίποτα, οι τηλεθεατές όµως θα µπορούν να βλέπουν τα πάντα µέσα από
υπερσύγχρονες κάµερες υψηλής τεχνολογίας, που θα τους επιτρέπουν να διακρίνουν καθαρά τις αντιδράσεις και
τα συναισθήµατα των συµµετεχόντων. Σε κάθε δοκιµασία, το ζευγάρι µε τη χειρότερη επίδοση θα αποχωρεί.
Στην τελευταία δοκιµασία, τα δύο (2) καλύτερα ζευγάρια θα διαγωνίζονται µεταξύ τους και το ζευγάρι–νικητής
θα λαµβάνει το χρηµατικό έπαθλο του Total Black Out.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης της αίτησης συµµετοχής µου και της τυχόν αξιολόγησής µου
κατά το Στάδιο Επιλογής για ενδεχόµενη συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα, κατά τα ανωτέρω και τους κανόνες
του, η Εταιρεία («ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E.» έδρα: Κηφισιά Αττικής, Βιλτανιώτη 36, τ.κ. 14564,
Τηλέφωνο:212-2124000, www.alphatv.gr) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδοµένα µου ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας, ιδίως τα προσωπικά µου στοιχεία/πληροφορίες, υποχρεωτικά και προαιρετικά, που παρέχω µε την
παρούσα (π.χ. ονοµατεπώνυµο, e-mail, κ.ά.) κατά τα ανωτέρω, την εικόνα/φωνή µου που περιλαµβάνεται σε
οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό (πλάνα, φωτογραφίες κ.α.), τα οποία συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε άµεσα,
είτε µελλοντικά. Νοµική βάση για την επεξεργασία είναι η ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή (συναίνεσή) µου,
την οποία παρέχω στην Εταιρεία (ως Παραγωγό του Προγράµµατος) για επεξεργασία από την ίδια και την Εκτ.
Παραγωγής του Προγράµµατος (βάσει της µεταξύ τους, έγγραφης συµφωνίας για την εκ µέρους της τελευταίας
εκτέλεση παραγωγής του Προγράµµατος), για όσο διάστηµα απαιτηθεί για την επίτευξη των σκοπών για τους
οποίους συλλέχθηκαν/ προορίζονται, βάσει των αναγκών της παρούσης (Δήλωσης Συµµετοχής & Στάδιο
Επιλογής) και του Προγράµµατος (παραγωγή τρέχοντα και τυχόν επόµενων κύκλων του) και για διάστηµα τριών
(3) ετών, αναφορικά µε την µελλοντική επικοινωνία τους µαζί µου για συµµετοχή µου σε άλλο πρόγραµµα/
προωθητική ενέργεια (εφόσον έχω συναινέσει σε µελλοντική επικοινωνία), τηρουµένων πάντα των αρχών της
ελαχιστοποίησης δεδοµένων, περιορισµού αποθήκευσης, ορθολογικής χρήσης αυτών. Ενηµερώθηκα ότι όλα τα
δεδοµένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (και προστηθέντες, την Εκτελέστρια
Παραγωγής, προσωπικό, συνεργάτες τους και λοιπούς συµβατικά συνδεόµενους εκτελούντες την επεξεργασία)
µε την τήρηση των κατάλληλων τεχνολογικών και οργανωτικών µέτρων ασφαλείας και µε το απαιτούµενο
επίπεδο εµπιστευτικότητας. Έχω ενηµερωθεί ότι, τα ανωτέρω στοιχεία, δεδοµένα και υλικό- ιδίως φωτογραφίες,
βίντεο κ.α., που τυχόν συλλεχθούν στο πλαίσιο της παρούσης δεν θα δηµοσιοποιηθούν στο κοινό/µεταδοθούν
τηλεοπτικά ή ενταχθούν στο Πρόγραµµα, χωρίς προηγούµενη συγκατάθεσή µου. Τέλος, προσωπικά δεδοµένα
µου (και δη ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας και εικόνα) ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας για το σκοπό της
ασφάλειας των εγκαταστάσεων της Εταιρείας ή/και της Εκτ. Παραγωγής και νοµική βάση της επεξεργασίας είναι
το έννοµο συµφέρον αυτών αλλά και των τρίτων εισερχοµένων σε αυτές. Έχω ενηµερωθεί για τα δικαιώµατά
µου, που απορρέουν από την οικεία νοµοθεσία (άρθρα 15-22 του Κανονισµού ΕΕ 2016/679 ΓΚΠΔ), ιδίως,
ενηµέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισµού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίρρησης ως
προς την επεξεργασία, καθώς επίσης και για το δικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσής µου, η οποία όµως δεν
αίρει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα µέχρι τη στιγµή της ανάκλησης. Τα δικαιώµατά µου
ενηµερώθηκα ότι µπορώ να τα ασκήσω υποβάλλοντας αίτηµα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων της
Εταιρείας, στην ταχυδροµική διεύθυνση Βιλτανιώτη 36, Κηφισιά, τ.κ. 14564 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση
dpo@alphatv.gr. Επίσης, γνωρίζω το δικαίωµά µου για την υποβολή παραπόνων στην Αρχή Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Αθήνα Τ.Κ. 11523, www.dpa.gr.

