
  

   

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   

 

Παραχώρηση τεκμηρίου 

Στο Η.ID.RA.N.T. Αρχείο παραδίδετε μόνο ψηφιακά αντίγραφα τεκμηρίων και όχι πρωτότυπα φυσικά 
αντικείμενα. Για να μας παραχωρήσετε τη χρήση ενός τεκμηρίου (φωτογραφία, άρθρο, βίντεο, 
έγγραφο, κ.ά.), θα πρέπει να είστε είτε δημιουργός είτε νόμιμος κάτοχός του. Διαφορετικά, δηλώστε 
μας την πηγή προέλευσης του τεκμηρίου για να πάρουμε άδεια χρήσης του.  
 

Χρήση τεκμηρίου  

Το τεκμήριο και τα στοιχεία γι’ αυτό που μας δίνετε θα τα χρησιμοποιήσουμε για να εμπλουτίσουμε 
τη βάση δεδομένων του Η.ID.RA.N.T. Αρχείου που δημιουργούμε στο πλαίσιο του έργου «UIA05-22 
CULTURAL H.ID.RA.N.T.– Κρυμμένες Πολιτιστικές Ταυτότητες Επανεμφανίζονται Μέσα Από Δίκτυα 
Νερού».  

Το Η.ID.RA.N.T. Αρχείο θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο Διαδίκτυο. Το περιεχόμενό του θα 
προσφέρεται για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση, ενώ θα απαγορεύεται η χρήση του 
για εμπορικούς και εν γένει  κερδοσκοπικούς σκοπούς.  

Το τεκμήριό  σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή στα διάφορα μέσα που 
χρησιμοποιεί το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) και οι 
συνεργαζόμενοι φορείς αποκλειστικά στο πλαίσιο του προγράμματος «UIA 05-22  CULTURAL 
H.ID.RA.N.T. – CULTURAL Hidden Identities Reappear Through Networks of Water» και μόνο για 
ενημερωτικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.  
 

Πνευματικά Δικαιώματα 

Ο φορέας διαχείρισης του Η.ID.RA.N.T. Αρχείου δεν αποκτά πνευματικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα 
επί του τεκμηρίου που μας παραδίδετε. Δεν θα εκχωρήσουμε, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
διαθέσουμε το υλικό σας χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας. Το υλικό που έχετε 
παραχωρήσει παραμένει μέρος του Αρχείου με τα δικαιώματα που αναφέρονται εδώ και μετά την 
ολοκλήρωση του έργου « UIA 05-22  CULTURAL H.ID.RA.N.T. – CULTURAL Hidden Identities Reappear 
Through Networks of Water ». 
 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 

Το MedINA λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που 
τηρεί (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/GDPR). Τα προσωπικά σας στοιχεία θα 
παραμείνουν εμπιστευτικά και δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν ή αποκαλυφθούν και διατεθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν πληροφορίες που μας δίνετε θα αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη 
προσοχή και δεν θα χρησιμοποιούνται με τρόπους για τους οποίους δεν έχετε συναινέσει. 

Εάν στο τεκμήριό σας εμφανίζονται πρόσωπα ή προσωπικά στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση) προσώπων που βρίσκονται εν ζωή,  θα χρειαστεί να λάβουμε την ειδική συναίνεσής τους 
πριν από την ανάρτηση του τεκμηρίου στο Η.ID.RA.N.T. Αρχείο.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


  

   

 

Ανάκληση συγκατάθεσης, ερωτήσεις, καταγγελίες 

Εάν επιθυμείτε να διακοπεί η χρήση του υλικού σας ή εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον 
πληροφορίες για τη χρήση του ή θεωρείτε ότι χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα με 
τρόπο τέτοιο που παραβιάζει τη συμφωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το MedINA στο email: 
hidrant@med-ina.org, και εναλλακτικά στη διεύθυνση: Βουκουρεστίου 23, 10671, Αθήνα.  

Ιουλία Σκουνάκη, Επιστημονική Υπεύθυνη του MedINA για το Η.ID.RA.N.T. Αρχείο. 

Αλεξάνδρα Παππά, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (GDPR) του MedINA.  

mailto:hidrant@med-ina.org

