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ΠΡΟΣ: «ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Ο κάτωθι υπογραφόμενος

....……………..............................……………………………………

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ στη Σχολή .............

………................................................................

δηλώνωμε την παρούσα ότι παρέχω

α) στη λήψη φωτογραφικού υλικού ή και βίντεο που θα περιέχουν την εικόνα μου, κατά τη 

διάρκεια των ως άνω μαθημάτων ή και κατά τις εν γένει εκδηλώσεις του Ωδείου (εκπαιδευτικές 

καλλιτεχνικές – εορταστικές, κλπ.) που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Ωδείου κατά το 

έτος 2021-2022,  για την προβολή τόσο τη δική μου όσο και για την προώθηση 

και καλλιτεχνικών δράσεων του Ωδείου Αθηνών και

β)στη δημοσίευση αυτών (φωτογραφίες 

ΑΘΗΝΩΝ ( http://athensconservatoire.gr) καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΩΔΕΙΟΥ 

(youtube: 

https://www.youtube.com/c/athensconservatoire

atoire,Instagram:https://www.instagram.com/athensconservatoire

https://twitter.com/odeionathinon), για τους ίδιους ως άνω σκοπούς.

Δηλώνω, δε, ότι έχω ενημερωθεί πλή

δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας άδειας (δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο mail 

……………………..), για το μέλλον, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ. 
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ΔΗΛΩΣΗ – ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 

«ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ –

ς....................................................................................................... 

…………………………………….......…….. ο/ηοποίος/α

στη Σχολή ...........................................στο 

................................................................…...…  

παρέχω την πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου

α) στη λήψη φωτογραφικού υλικού ή και βίντεο που θα περιέχουν την εικόνα μου, κατά τη 

κεια των ως άνω μαθημάτων ή και κατά τις εν γένει εκδηλώσεις του Ωδείου (εκπαιδευτικές 

) που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Ωδείου κατά το 

,  για την προβολή τόσο τη δική μου όσο και για την προώθηση των εκπαιδευτικών 

και καλλιτεχνικών δράσεων του Ωδείου Αθηνών και 

β)στη δημοσίευση αυτών (φωτογραφίες – βίντεο) τόσο στην ιστοσελίδα του ΩΔΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ( http://athensconservatoire.gr) καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΩΔΕΙΟΥ 

.youtube.com/c/athensconservatoire,facebook:https://www.facebook.com/AthensConserv

https://www.instagram.com/athensconservatoire,Twitter: 

), για τους ίδιους ως άνω σκοπούς. 

Δηλώνω, δε, ότι έχω ενημερωθεί πλήρως και λεπτομερώς, από το Ωδείο Αθηνών, για τη 

δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας άδειας (δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο mail 

……………………..), για το μέλλον, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ.  

 

ΑΘΗΝΑ, ...... / ...... / 20...... 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

– 1871» 

.................................................................................................. 

…….. ο/ηοποίος/αφοιτώστο 

στο τμήμα/τάξη 

την πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου 

α) στη λήψη φωτογραφικού υλικού ή και βίντεο που θα περιέχουν την εικόνα μου, κατά τη 

κεια των ως άνω μαθημάτων ή και κατά τις εν γένει εκδηλώσεις του Ωδείου (εκπαιδευτικές – 

) που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Ωδείου κατά το 

των εκπαιδευτικών 

βίντεο) τόσο στην ιστοσελίδα του ΩΔΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ( http://athensconservatoire.gr) καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΩΔΕΙΟΥ 

https://www.facebook.com/AthensConserv

ρως και λεπτομερώς, από το Ωδείο Αθηνών, για τη 

δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας άδειας (δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο mail 


