
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

MILANO DESIGN FILM FESTIVAL GREECE & CYPRUS - ATHENS

Εγώ ο/η υπογεγραμμένος/η, ...............................................................
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας / του Φορέα / της Οργάνωσης 
.........................................................
Με έδρα στο/στη ........................................................................
Τηλέφωνο ......................................................................
E-mail..............................................................................
Κατέχοντας τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας ....................................................... (εφεξής, «Ιδιοκτήτης πνευματικών 
δικαιωμάτων»)
για το οπτικοακουστικό έργο ................................................................ (εφεξής, 
«Έργο») 
με το ακόλουθο περιεχόμενο. 
Παρακαλούμε, παραθέστε σύντομη περιγραφή του έργου:



Γλώσσα …………………………………………………………
Έτος παραγωγής .................................................................. 
Διάρκεια ..................................................................

Καθόσον

- Η MiCue Milano Design S.r.l., με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Corso 
Magenta 76, 20123 Μιλάνο, ιδιοκτήτρια της ιδέας και της δομής του φεστιβάλ 
με ονομασία «Milano Design Film Festival» και όλων των σχετικών 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του 
καταχωρημένου σήματος MDFF. Η MiCue Milano Design S.r.l. ανέπτυξε την 
ιδέα και τη δομή του φεστιβάλ MDFF έτσι ώστε να παρουσιάσει μια επιλογή 
του περιεχομένου του σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο. Η πρωτοβουλία 
αυτή ονομάζεται «Milano Design Film Festival – World Tour» (εφεξής 
καλούμενη ως «MDFF World Tour Greece & Cyprus»). Η Άννη Μαρκιτανή 
είναι η αντιπρόσωπος, διευθύντρια, ιδρύτρια και κάτοχος της ιδέας και της 
δομής του MDFF World Tour Greece & Cyprus, των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, των ταινιών και του περιεχομένου. Η Άννη Μαρκιτανή (εφεξής, 
«Δημιουργός») θα διοργανώσει το «Milano Design Film Festival Greece – 
Athens» (εφεξής, «Εκδήλωση»)·

- Ο Ιδιοκτήτης Πνευματικών Δικαιωμάτων επιθυμεί να θέσει υπόψη της 
Δημιουργού το «Έργο» έτσι ώστε η Δημιουργός να αξιολογήσει την 
πιθανότητα προβολής ή/και χρήσης τους Έργου κατά τη διάρκεια της 
Εκδήλωσης·

- Η Δημιουργός διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει, με απόλυτη διακριτική 
ευχέρεια, την πιθανότητα προβολής ή/και χρήσης του Έργου κατά τη 
διάρκεια της Εκδήλωσης·

Δια του παρόντος δηλώνω

- Ότι είμαι ο μοναδικός ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας που αφορούν το Έργο ή ότι, σε κάθε περίπτωση, έχω την πλήρη 
διαθεσιμότητα του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του προνομίου αξιοποίησης 
των οικονομικών του δικαιωμάτων, καθώς και υλικό ή/και έγγραφα που 
επιβεβαιώνουν την προαναφερθείσα κατοχή σχετικά με το Έργο·

- Να απαλλάξω και να αποζημιώσω τη Δημιουργό από και σε σχέση με 
οποιαδήποτε αξίωση που δύναται να προκύψει σε σχέση με το Έργο, με ρητή 
παραίτησή μου από οποιαδήποτε αξίωση ως προς το θέμα αυτό·

- Ότι γνωρίζω πως το αρχείο που περιέχει το αντίγραφο του Έργου που 
αποστέλλεται στη Δημιουργό δε θα μου επιστραφεί και ότι γνωρίζω επίσης πως 
ενδεχόμενη επιλογή του Έργου και ενδεχόμενη εισαγωγή του στον κατάλογο 
των ταινιών που θα προβληθούν κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης συνεπάγεται 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:



(i) Παραχώρηση του δικαιώματος μετάδοσης στο κοινό και χρήσης του Έργου 
ώστε αυτό να προβληθεί κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης·

(ii) Παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, επιβράβευση ή 
αναγνώριση λόγω της μετάδοσης στο κοινό και προβολής του Έργου ή/και 
χρήσης του Έργου·

(iii) Δέσμευση, σε σχέση με τους σκοπούς διοργάνωσης της Εκδήλωσης, να δώσω 
εξουσιοδότηση για μετάδοση στο κοινό ή/και, σε κάθε περίπτωση, χρήση του 
τίτλου, βίντεο, αποσπασμάτων της ταινίας, σεκάνς ή/και εικόνων του Έργου 
στο προωθητικό βίντεο ή/και στο έντυπο και ψηφιακό υλικό που συνδέεται με 
την Εκδήλωση·

(iv) Δέσμευση να δώσω εξουσιοδότηση για την ευρύτερη διαφημιστική χρήση 
του Έργου για την και κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης και συνεπώς, 
ενδεικτικά, διακοπή με διαφημιστικά σποτ, διαφημιστικές πινακίδες, 
διαφημιστικές μελωδίες, διαφημιστικά βίντεο, προγράμματα / ημερολόγια, 
ανακοινώσεις, μηνύματα, κείμενα και λογότυπα, είτε αυτά αφορούν 
διαφήμιση είτε όχι, και σε άλλες μορφές και προωθητικές ενέργειες χωρίς για 
τη χρήση αυτή να διεκδικήσω οποιοδήποτε δικαίωμα να λάβω οποιαδήποτε 
επιβράβευση, αποζημίωση ή ανταμοιβή.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η MiCue Milano Design S.r.l., με έδρα 
στην οδό Corso Magenta 76, 20123 Μιλάνο, Ιταλία, σε συνεργασία με την Άννη 
Μαρκιτανή, με έδρα στην οδό Σοφούλη 4, Ακρόπολη, Λευκωσία 2008, Κύπρος.

Στοιχεία επικοινωνίας
Άννη Μαρκιτανή, Σοφούλη 4, Ακρόπολη, Λευκωσία 2008, Κύπρος 
e-mail: info@mdffgreece.com \\ am.mdffgr@gmail.com
Τηλ.: +39 3396708369 
 

Ημερομηνία _________________

Υπογραφή __________________________
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