
1. Χορηγώ τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα μου και συναινώ επίσης στην 
τήρησή τους από το Πρακτορείο με επωνυμία ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ και 
διακριτικό τίτλο NEW MODEL AGENCY, μέχρις ότου να επιθυμήσω την 
διαγραφή αυτών και για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, με σκοπό να τα 
επεξεργάζεται και να κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να με προτείνει 
σε ήδη υπάρχοντες ή πιθανούς πελάτες μέσω της αποστολής των στοιχείων μου, 
καθώς και φωτογραφιών/βίντεο, ώστε να λάβω μέρος σε ένα ή περισσότερα 
οπτικοακουστικά έργα, ή μόνο ακουστικά ή οπτικά, για την πληρωμή των 
σχετικών αμοιβών, όταν και εφόσον επιλεγώ για κάποιο έργο καθώς και για την 
ενημέρωσή μου σε οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του 
τρόπου συνεργασίας, όπως ενημέρωση για τις πληρωμές μου, πιθανά 
δοκιμαστικά (casting) κ.α. 

 
2. Ενδεικτικές (και όχι περιοριστικές) διαδικασίες  επεξεργασίας και χρήσης των ΠΔ 

είναι: Αρχειοθέτηση στοιχείων που αφορούν τις σπουδές μου , την επαγγελματική 
μου απασχόληση, αρχειοθέτηση ενός ή περισσότερων βίντεο με τις παλαιότερες 
εργασίες μου (show reel), αρχειοθέτηση πληροφοριών σχετικά με παλαιότερες 
εργασίες μου, αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων μου στα σχετικά 
φυσικά, ψηφιακά και απομακρυσμένα (cloud) αρχεία της εταιρείας, επίδειξη βάσει 
κριτηρίων και αποστολή των βίντεο και των συνοδευτικών ΠΔ μου με ψηφιακά ή 
φυσικά μέσα, σε άλλους συνεργάτες της εταιρίας, στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, ανάρτηση σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
3. Συμφωνώ να γνωστοποιεί το Πρακτορείο με ψηφιακά ή φυσικά μέσα, τα ΠΔ μου 

καθώς και παλαιότερων εργασιών μου στον  εκάστοτε πελάτη της (στην Ελλάδα, 
είτε στο εξωτερικό) και στα στελέχη αυτού, προκειμένου να αποφασιστεί η 
καταλληλότητά για την συμμετοχή μου σε ένα οπτικοακουστικό έργο.  
 

4. Συναινώ το Πρακτορείο να γνωστοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα μου σε τρίτους 
συνεργάτες του, όπως λογιστικές εταιρείες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η 
ομαλή λειτουργία του πρακτορείου.  

 
5. Αντιλαμβάνομαι ότι στην περίπτωση επιλογής μου για μία συνεργασία, το 

πρακτορείο θα μου ζητήσει και όσα επιπλέον Προσωπικά Δεδομένα 
προβλέπονται από την ισχυούσα νομοθεσία, ώστε να τα χρησιμοποιήσει για την 
υπογραφή τυχόν σχετικής Σύμβασης μεταξύ μας.  

 
6. Διατηρώ το δικαίωμα ανάκλησης της ανωτέρω συναίνεσης οποτεδήποτε επιθυμώ 

όπως και το δικαίωμα να υποβάλω στην εταιρεία αίτημα πρόσβασης στα 
δεδομένα μου, διόρθωσης αυτών, διαγραφής αυτών, περιορισμού της 
επεξεργασίας τους, αντίταξης σε αυτή και στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 
αποφάσεων, καθώς και φορητότητας των δεδομένων μου, σύμφωνα με τα άρθρα 
12-21 του Κανονισμού 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 
7. Αναγνωρίζω ότι, στην περίπτωση άσκησης εκ μέρους μου του δικαιώματος 

αντίταξης, το Πρακτορείο είναι δυνατόν να μην είναι σε θέση να με προτείνει να 
συμμετάσχω σε οποιαδήποτε παραγώγη οπτικοακουστικού έργου καθώς και να 



προβεί σε τυχόν ανεξόφλητες αμοιβές μου. Αναγνωρίζεται επίσης ότι, στην 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αντίταξης αυτή αφορά μόνο τις μελλοντικές 
συνεργασίες και όχι τις ήδη υφιστάμενες συνεργασίες 

 
8. Τα δικαιώματά μου αυτά μπορώ να τα ασκήσω με συστημένη –επί αποδείξει- 

επιστολή προς  τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας 
 
9. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) ΠΔ που θα διακρατούνται περιλαμβάνουν: 

πλήρες ονοματεπώνυμο, ημ/νια γέννησης μου, διεύθυνση, Τ.Κ., ΑΦΜ, ΔΟΥ, 
ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, Α.Δ.Τ, αριθμός διαβατηρίου εκπαίδευση, υπηκοότητα, προσωπικά 
σταθερά και κινητά τηλέφωνα επικοινωνίας, λογ/μους τραπεζών, ονοματεπώνυμο 
πατρός και μητρός, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οπτικοακουστικό υλικό μου καθώς 
και μονό ακουστικό ή μόνο οπτικό 
 

10. Ρητά συμφωνείται ότι τα ανωτέρω θα συνεχίσουν να ισχύουν και σε περίπτωση 
αλλαγής της νομικής μορφής του Πρακτορείου με διακριτικό τίτλο NEW MODEL 
AGENCY υπό την προϋπόθεση όμως ότι σε περίπτωση σύστασης εταιρίας, 
εταίρος αυτής θα είναι ο συμβαλλόμενος ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 
Με τη συμπλήρωση της παρούσας , 

a. Δεν θα διανείμω, αποκαλύπτω ή άλλως πως διαδίδω τις όλες τις 
πληροφορίες που έχω λάβει από τα στελέχη του Πρακτορείου σχετικά με 
το έργο, σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε κατά την διάρκεια, είτε μετά το τέλος 
της παραγωγής. 

b. Δεν θα συζητήσω, δημοσιεύσω ή προκαλέσω δημοσίευση σε 
οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης (οπως εφημερίδα, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, internet, social media, κλπ) αρνητικά σχόλια για το 
Πρακτορείο, τον Πελάτη και την Εταιρία Παραγωγής, καθώς για τους 
καλλιτεχνικούς ή τεχνικούς συνεργάτες της παραγωγής. 

c. Σε περίπτωση που παραβώ αυτό το συμφωνητικό εχεμύθειας, τότε το 
Πρακτορείο έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει αποζημίωση αποθετικής 
ζημιάς για τις ενέργειες μου. 

 
Αποδέχομαι οτι το τελικό οπτικοακουστικό έργο στο οποίο θα συμμετάσχω -υπό 
τις προϋποθέσεις της μεταξύ μας σχετικής συμφωνίας- θα προβάλλεται χωρίς 
περιορισμούς, στις ιστοσελίδες των συντελεστών παραγωγής  

 
 


