ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΠΑ
για Φοιτητές, Διδάσκοντες και Διοικητικό Προσωπικό

Φωτογραφίες και Μαγνητοσκόπηση
Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Εθελοντισμού του Ο.Π.Α., θα
λαμβάνονται φωτογραφίες και θα μαγνητοσκοπείται μέρος των
εθελοντικών
δράσεων. Οι λήψεις θα χρησιμοποιηθούν με στόχο την ενημέρωση για τις δράσεις
του Προγράμματος και θα είναι σε δημόσια θέαση. Για το λόγο αυτό, ο παρών
κανονισμός αποσκοπεί στην απόκτηση άδειας για τις εικόνες που θα ληφθούν, πριν
τη λήψη/ μαγνητοσκόπησή τους. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την
απόκτηση της συναίνεσης και τον τρόπο αποθήκευσης των λήψεων καθορίζονται
παρακάτω.

A.

Τρόποι με τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν οι

ληφθείσες εικόνες /

μαγνητοσκοπήσεις:

● Σε δημοσιεύσεις, οι οποίες προωθούν το έργο των εθελοντών του Ο.Π.Α. και,
εν γένει, του Πανεπιστημίου.
● Σε διάφορες εκδηλώσεις και συνέδρια.
● Σε δημοσιεύσεις εφημερίδων, καθώς και σε άλλα δημόσια μέσα ενημέρωσης,
με στόχο τη γνωστοποίηση του έργου των εθελοντών.
● Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Εθελοντισμού “AUEB Volunteers” και σε
σχετικές ιστοσελίδες, γνωρίζοντας πως αυτό συνεπάγεται ότι το υλικό θα
είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χώρων που δεν
υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Β. Απόκτηση Άδειας
Αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων του φωτογράφου-συνεργάτη του
Προγράμματος Εθελοντισμού να εξασφαλίσει, πριν τη λήψη του οπτικοακουστικού
υλικού, πως όλοι είναι σύμφωνοι με το γεγονός ότι θα απεικονίζονται σε αυτό. Η
άδεια παραχωρείται είτε από τα άτομα είτε από τον συνεργάτη ΜΚΟ.
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Μέλη του Προγράμματος Εθελοντισμού Ο.Π.Α
● Δηλώνοντας συμμετοχή, οι φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό,
θα ενημερώνονται, μέσω της φόρμας εγγραφής, πως η φωτογραφία τους
ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Προγράμματος.
● Οι εθελοντές έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την απεικόνιση τους στις
φωτογραφίες/ μαγνητοσκοπήσεις, ενημερώνοντας εγκαίρως το φωτογράφο.

Γ. Αποθήκευση Οπτικοακουστικού Υλικού
● Δεν υπάρχει όριο στο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το Πρόγραμμα
Εθελοντισμού Ο.Π.Α δικαιούται να διατηρήσει το υλικό στο αρχείο του.
● Εικόνες για τις οποίες απαιτήθηκε γραπτή άδεια σε χρόνο προγενέστερο της
λήψης τους, θα αποθηκεύονται συνοδευόμενες από ένα ηλεκτρονικό
αντίγραφο της φόρμας συγκατάθεσης.
● Το οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο απεικονίζονται οι εθελοντές θα
διαγραφεί οριστικά, εφόσον υπάρξει άρση της συγκατάθεσής τους,
ενημερώνοντας για αυτό τους συντονιστές του Προγράμματος.
● Προς εξυπηρέτηση των σκοπιμοτήτων του προγράμματος ενδέχεται να
ταυτοποιηθεί το όνομα του εθελοντή που απεικονίζεται στη φωτογραφία/
μαγνητοσκόπηση, αλλά σε καμία περίπτωση δε θα προσδιοριστεί το όνομα
παιδιού/ νεαρού ατόμου/ οιουδήποτε ανήκει σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα σε
οποιοδήποτε κείμενο που συνοδεύει την εικόνα.
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