
∆ΗΛΩΣΗ- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Ο υπογράφων/-φουσα ……………........................................................................................................

του .......................................................……….., µε την παρούσα δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα προς το νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία "Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού" (στο εξής: “ΙΜΕ”), το οποίο εδρεύει
στην Αθήνα, επί της οδού Πουλοπούλου 38, σχετικά µε την πληροφορία που περιέχεται στο συνηµµένο έντυπο ή
ψηφιακό ∆ΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ∆ΕΝΤΡΟΥ, (αποκαλούµενο στο εξής: “παραδοθέν”) το οποίο
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 1, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας δήλωσής µου, τα παρακάτω:

α) Ότι παραχώρησα στο ΙΜΕ το παραδοθέν ενεργώντας ελεύθερα και εξ ιδίας πρωτοβουλίας, χωρίς
κανενός είδους σχετική πίεση ή παρότρυνση του τελευταίου προς εµένα ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο του
περιβάλλοντός µου.

β) Ότι κάθε σχετικό µε το παραδοθέν δικαίωµα ανήκει σε εµένα, σε κάθε δε περίπτωση, έχω
εξασφαλίσει τη συναίνεση του/των προσώπου/-πων, στο οποίο ανήκουν τα εν λόγω δικαιώµατα, για την
παραχώρηση του παραδοθέντος προς το ΙΜΕ.

γ) Ότι αποδέχοµαι ρητά και ανεπιφύλακτα, το ΙΜΕ να προχωρήσει στην τήρηση σχετικού µε τα
παραδοθέντα αρχείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997, "Περί προστασίας του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα". Επίσης, αποδέχοµαι ρητά και ανεπιφύλακτα, το ΙΜΕ να
προχωρήσει στην παρουσίαση του παραδοθέντος προς το κοινό µε τους ακόλουθους τρόπους:

1. σε σχετική έκθεση, µουσείο ή άλλου είδους πολιτιστική εκδήλωση
2. µε την ενσωµάτωση και εν γένει χρήση και εκµετάλλευση αυτού σε συγγραφικά έργα, και γενικότερα

οπτικοακουστικά έργα διενεργώντας ή όχι και την κατάλληλη επεξεργασία αυτών _________ (σηµειώστε
χειρόγραφα ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

3. µε την ενσωµάτωση και εν γένει χρήση και εκµετάλλευση αυτού σε ερευνητικά προγράµµατα
επιστηµονικής φύσεως, εκπαιδευτικά προγράµµατα, επιστηµονικές παρουσιάσεις, διενεργώντας ή όχι και την
κατάλληλη επεξεργασία αυτών

4. Με την χρήση του για την εξαγωγή και δηµοσίευση συνολικών στατιστικών ή άλλων
αποτελεσµάτων σε κάθε είδους µέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό, ή άλλου).

5. Με την παρουσίαση στο ευρύ κοινό µε τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογικών µέσων
περιλαµβανοµένου του διαδικτύου _________ (σηµειώστε χειρόγραφα ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

ε) Ότι δεν επιθυµώ να λάβω κανενός είδους αµοιβή από το ΙΜΕ, ούτε σήµερα ούτε και στο µέλλον, είτε
για την παραχώρηση των παραδοθέντων, είτε από τις παραπάνω χρήσεις ή εκµεταλλεύσεις αυτών, διατηρώ
όµως το δικαίωµα, ανά πάσα στιγµή, να ζητήσω εγγράφως από το ΙΜΕ, να τα επιστρέψει σε εµένα και να
αποµακρύνει αυτά στο µέλλον από το σχετικά τηρούµενο αρχείο του ή να παύσει να τα χρησιµοποιεί µε
οποιονδήποτε τρόπο και το ΙΜΕ οφείλει να συµµορφωθεί, χωρίς καµία υπαίτια καθυστέρηση, σε τυχόν τέτοιο
αίτηµά µου. Επίσης, διατηρώ το δικαίωµα να ενηµερώνοµαι τακτικά και λεπτοµερώς, ιδιαίτερα όποτε υποβάλλω
στο ΙΜΕ σχετικό έγγραφο αίτηµα, για κάθε είδους χρήση, εκµετάλλευση και γενικά την τύχη των παραδοθέντων
που ως άνω παραχώρησα σε αυτό.

Η παρούσα υπεγράφη από τον/την ανωτέρω δηλούντα/-ούσα σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα και έλαβε
ένα ο/η δηλών/-ούσα και ένα το "Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού".

[Τόπος & Ηµεροµηνία] ...................................., ....................
Ο/Η δηλών/-ούσα
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ΜΕΤΡΟ 2.4 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ


