
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 

MILANO DESIGN FILM FESTIVAL GREECE & CYPRUS - ATHENS

Εγώ, ο/η υπογεγραμμένος ………………………………
Γεννηθείς / γεννηθείσα στο/στη .............................................
Στις ......................................................
Κάτοικος ..........................................
E-mail ........................................
Τηλέφωνο ...............................
Ως .......................................................(εφεξής, «Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων»)
του οπτικοακουστικού έργου ................................................................ (εφεξής, 
«Έργο») με το ακόλουθο περιεχόμενο.
Παρακαλούμε, παραθέστε σύντομη περιγραφή του έργου:

Γλώσσα ..................................................................
Έτος παραγωγής .................................................................. 



Διάρκεια …………………………………………………………

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 με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Σοφούλη 4, Ακρόπολη, Λευκωσία 
2008, Κύπρος, 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»)

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται θα υποστούν επεξεργασία από τη MiCue 
Milano Design Srl σε συνεργασία με την Άννη Μαρκιτανή, με πλήρη σεβασμό ως 
προς τις πληροφορίες των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στο παρόν 
και αποκλειστικά για τους σκοπούς διαχείρισης της Εκδήλωσης.
 

Ημερομηνία _________________ 

Υπογραφή ___________________
   

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ποια δεδομένα χρησιμοποιούμε

Χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά 
την αποστολή της Αίτησης Υποβολής Ταινίας (εφεξής, «Τα προσωπικά σας 
δεδομένα») για τους σκοπούς διαχείρισης της Εκδήλωσης. Η παροχή των 
Προσωπικών σας Δεδομένων είναι προαιρετική. Ωστόσο, η παράληψη παροχής 
των δεδομένων καθιστά αδύνατη την επιλογή του Έργου σας, λόγω των σκοπών 
διοργάνωσης της Εκδήλωσης. 

Για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/03, σας 
ενημερώνουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα υποστούν επεξεργασία 
σύμφωνα με τις αρχές της ορθότητας, της διαφάνειας και της καλής πίστης και 
μόνο για τους σκοπούς διαχείρισης της Εκδήλωσης.

Σε ποιον θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στους παρόχους 
υπηρεσιών μας και άλλα τρίτα μέρη όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη διαχείριση 



της Εκδήλωσης ή όπου υπάρχει νομική υποχρέωση. Πλήρης κατάλογος των 
προσώπων αυτών είναι διαθέσιμος κατόπιν γραπτού αιτήματος που αποστέλλεται 
στη νόμιμη έδρα που υποδεικνύεται πιο κάτω.
Το όνομα του Κατόχου των Πνευματικών Δικαιωμάτων του οποίου το Έργο θα 
επιλεγεί ενδέχεται να δημοσιευτεί στους διαδικτυακούς τόπους mdffgreece.com, 
milanodesignfilmfestival.com/greece-cyprus-mdffwt και milanodesignfilmfestival.com, 
καθώς επίσης και στον τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νομοθετικού Διατάγματος αρ.196/2003, μπορείτε να 
ελέγξετε ή να τροποποιήσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και να ζητήσετε 
ακύρωση, διόρθωση ή επικαιροποίησή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας 
email στα info@mdffgreece.com και info@milanodesignfilmfestival.com

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
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