
  
 

«Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗ» - ΟΡΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

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 2020-21 (ίσως και επόμενες), του (βασιζόμενου στο Format 
«Raid the Cage» των εταιρειών «Sony Pictures Television UK Rights Limited» & «Columbia Pictures 
Corporation Limited») τηλεοπτικού προγράμματος– τηλεπαιχνιδιού με τον τίτλο «Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗ» 

(το «Πρόγραμμα»), προς α΄ μετάδοση (σε μαγνητοσκόπηση) κατά τη σεζόν 2020-21 (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 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 συμμετοχής μου στοιχεία, ήτοι, ονοματεπώνυμο, ηλικία, email, αριθμό 
κινητού τηλεφώνου, τόπο καταγωγής και τόπο διαμονής, επάγγελμα, πληροφορίες για τυχόν συμμετοχή μου σε 
άλλο πρόγραμμα, τη σχέση μου με τον/τη συμπαίκτη μου (που θα προτείνω στην Εταιρεία/ Εκτ. Παραγωγής) και 
τυχόν «προαιρετικά» στοιχεία, ήτοι, ατομική φωτογραφία ή/και βίντεο, φύλο, τίτλο σπουδών, χόμπι, αριθμό 
σταθερό τηλεφώνου και λογαριασμούς Facebook ή/και Instagram, 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./ Γνωρίζω το περιεχόμενο, ύφος και φιλοσοφία του Προγράμματος, σύντομη περιγραφή του οποίου 
περιλαμβάνεται στον όρο 10 του παρόντος, τα οποία και αποδέχομαι, δηλώνοντας ότι δεν δύνανται να θίξουν, 

μειώσουν ή προσβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο την προσωπικότητά μου. Είμαι άνω των 18 ετών και δεν 
συνδέομαι με οποιαδήποτε έννομη σχέση με την Εταιρεία ή/και την Εκτ. Παραγωγής ή/και τις ανωτέρω εταιρείες-
δικαιούχους του Format ή  νομικό πρόσωπο ούτε με άλλη σχέση ή/και με συγγένεια έως γ’ βαθμού με άλλο 
φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει (άμεσα ή έμμεσα) στην παραγωγή του Προγράμματος. 

3./ 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), ανεξαρτήτων της 
έκβασης αυτών, άλλως παραιτούμαι από αυτή.  
4./ 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.  

5./ 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. 
6./ 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.  

7./ Σχετικά με τυχόν φωτογραφία ή/και video, που ενδεχομένως υποβάλω μέσω της «φόρμας» συμμετοχής 
κατά τα υπό (1) ανωτέρω, δηλώνω ότι: (α) αυτά θα είναι ατομικά, ήτοι δεν θα απεικονίζονται/ εμφανίζονται εκεί 
τρίτα πρόσωπα, (β) αυτά 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.    
8./ 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). 

9./ Έχω διαβάσει και πλήρως κατανοήσει τα αναφερόμενα στο παρόν και αναγνωρίζω ότι η δήλωση συμμετοχής 

μου σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.  
10./Σύντομη περιγραφή: Ένα κλουβί γεμάτο δώρα. Παίκτες  πρέπει να απαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις για 
να κερδίσουν χρόνο, να τρέξουν και να βγάλουν όσα περισσότερα δώρα μπορούν έξω από το κλουβί. Οι παίκτες 
παίζουν πάντα σε ζευγάρια. Κατά την έναρξη του παιχνιδιού, τα ζευγάρια επιλέγουν ποιος από τους δύο παίκτες 
θα απαντάει στις ερωτήσεις και ποιος θα κατεβαίνει στο “κλουβί” για να μαζεύει τα δώρα. Οι ερωτήσεις είναι 10 
στο σύνολό τους. Κάθε σωστή απάντηση δίνει συγκεκριμένο κάθε φορά χρόνο στον παίκτη μέσα στο κλουβί, ο 
οποίος πρέπει να τρέξει και να βγάλει από αυτό όσα περισσότερα δώρα προλαβαίνει εντός του χρόνου αυτού. Αν 

τελειώσει ο χρόνος, κλείσουν οι πόρτες του κλουβιού και ο παίκτης εγκλωβιστεί μέσα, το ζευγάρι τα χάνει όλα. 
Αν οι παίκτες απαντήσουν λάθος σε κάποια ερώτηση, χάνουν και αποχωρούν, εκτός εάν απαντήσουν την 5η 
ερώτηση σωστά, οπότε εφεξής μπορούν να επιλέξουν πότε θα αποχωρήσουν από το παιχνίδι, με όσα θα έχουν 
κερδίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η 10η ερώτηση είναι η μοναδική που απαντά από κοινού το ζευγάρι και εάν την 
απαντήσει σωστά κερδίζει όλα τα δώρα που βρίσκονται στο κλουβί. Αν όχι, χάνει τα πάντα. 
 

Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα: 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 μου για την επεξεργασία, 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.  
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