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Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο. Είναι απαραίτητο να υπογραφεί πριν από την είσοδό 

σας ή του παιδιού σας σε μια εμπειρία Εικονικής Πραγματικότητας στο JOIST. 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Δεν θα μπορείτε να λάβετε μέρος σε εμπειρίες Εικονικής 

Πραγματικότητας στο JOIST χωρίς να υπογράψετε αυτήν την δήλωση συγκατάθεσης. 

 

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης δήλωσης, θα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι όροι VR και AR. 

 

HEADSET (ΜΑΣΚΑ) – Για να εισέλθετε στην Εικονική Πραγματικότητα, πρέπει να φοράτε μια συσκευή που 

θα αποκλείει εντελώς την ορατότητα του πραγματικού περιβάλλοντος χώρου σας, πιθανόν και ακουστικά 

που θα σας εμποδίζουν να ακούτε ήχους από το πραγματικό περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, θα 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα σας (άλλους χρήστες στο ίδιο εικονικό περιβάλλον) και τα μέλη 

των εκπαιδευτών μας μέσω του ενσωματωμένου εικονικού συστήματος επικοινωνίας. Σε περίπτωση 

συναγερμού, το σύστημα θα σβήσει αμέσως. Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να αφαιρέσετε τα ακουστικά 

και τη μάσκα και να ακολουθήσετε τις οδηγίες από το αρμόδιο προσωπικό του JOIST για την ασφάλειά 

σας. 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – Το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε στον εικονικό κόσμο μπορεί να εμφανίζεται 

παράλληλα στις οθόνες απεικόνισης που βρίσκονται στο VR room ή και όχι εάν το ζητήσετε. Όταν αυτό 

συμβαίνει τοτε τα μέλη της ομάδας μας θα μπορούν να βλεπουν αυτό το περιβάλλον περιήγησης του 

χρήστη. Ορισμένες εμπειρίες με πολλούς χρήστες θα σας επιτρέψουν να δείτε και να σας δουν άτομα στο 

διαδίκτυο από οπουδήποτε στον πραγματικό κόσμο στην εικονική πραγματικότητα, γι' αυτό παρακαλούμε 

να προσέχετε τις ενέργειες και τη γλώσσα σας, σεβόμενοι άλλα παιδιά και ενήλικες που μπορεί να 

βρίσκονται στον εικονικό κόσμο μαζί σας. Οι χρήστες ενδέχεται να βγάζουν επιφωνήματα και να θορυβούν 

κατά την εικονική τους εμπειρία. Το ειδικευμένο προσωπικό του JOIST θα κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να 

το περιορίσουν κι για να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι χρήστες, αλλά είναι προφανώς αδύνατο για εμάς 

να το σταματήσουμε εντελώς. Ζητάμε από όλους τους χρήστες να σέβονται τους υπόλοιπους. 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – Πολλές εφαρμογές καθορίζουν την ηλικιακή κατηγορία του κοινού στο 

οποίο απευθύνονται. Οι χρήστες (ή ο κηδεμόνας των χρηστών αν είναι κάτω των 18 ετών) έχουν την 

ευθύνη να ελέγξουν ότι οι επιλεγμένες εφαρμογές είναι κατάλληλες για την ηλικία τους. Το JOIST παρέχει 

τις κατάλληλες εφαρμογές για την ηλικία των χρηστών, αλλά η αληθής δήλωση της ηλικίας των χρηστών 

είναι ευθύνη των ιδίων (Χρηστών, Γονέων/κηδεμόνων και νομικά συμπαραστατουντων). Το προσωπικο 
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του JOIST και οι συνεργάτες μας επιφυλάσσονται του δικαιώματος ελέγχου βαση τεκμηρίων  (ταυτοτητα, 

ΑΜΚΑ κτλ) και επαλήθευσης της πραγματικής ηλικίας του χρήστη σε περιπτωση εύλογης αμφισβήτησης 

της δηλωθείσας, παρόλο που αυτό δεν αποτελεί παγια πολιτική του Joist Innovation Park.  Στις 

περιπτώσεις οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιεί το JOIST, οι εφαρμογές που 

χρησιμοποιούνται είναι πάντα σύμφωνες με τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών. 

 

ONLINE – Ορισμένες εφαρμογές επιτρέπουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και περιλαμβάνουν 

αλληλεπίδραση, συμπεριλαμβανομένων ήχων και των χειρονομιών για τις οποίες το JOIST δεν δύναται να 

έχει απολύτως κανέναν έλεγχο. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να συναντήσετε ακατάλληλη 

συμπεριφορά και λεκτικά σχόλια. Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί με 

οποιοδήποτε διαδικτυακό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και επομένως δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι αυτό δεν θα συμβεί εάν επιλεγεί μια διαδικτυακή εφαρμογή. Στις περιπτώσεις 

οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιεί το JOIST, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται 

δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ – Οι εμπειρίες στην Εικονική Πραγματικότητα μπορεί να είναι εξαιρετικά ρεαλιστικές, 

δημιουργώντας πρωτόγνωρα συναισθήματα. Μπορεί να προκληθεί ανασφάλεια, αβεβαιότητα, 

ενθουσιασμός ή χαλάρωση. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιονδήποτε τραυματισμό 

που μπορεί να προκληθεί από τις αντιδράσεις ενός χρήστη κατά την εμπειρία του στο VR, εφόσον τηρεί 

της οδηγιες ασφαλείας και κινείται αποκλειστικά στον προκαθορισμένο χώρο του VR room. Κάνουμε ό,τι 

είναι απαραίτητο από πλευράς υποδομής και οργάνωσης για να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον. 

 

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ – Σας συνιστούμε να μας ενημερώστε αν είναι η πρώτη εμπειρία σας στο VR /AR και να 

ξεκινήσετε με πιο ήπιες εμπειρίες μέχρι να εξοικειωθείτε περισσότερο με τους εικονικούς κόσμος, εκτός 

αν θέλετε πραγματικά να ζήσετε κάτι συγκλονιστικό από την αρχή. Η ομάδα των εκπαιδευτών μας στο 

JOIST σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε τις εμπειρίες 

που σας ταιριάζουν καλύτερα. Ενημερωθείτε κατάλληλα πριν επιλέξετε οποιαδήποτε εμπειρία. 

 

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ. 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΠΡΙΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ 

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 

• Καταπόνηση των ματιών. 

• Υψηλές εντάσεις στα ακουστικά (Υπάρχει ρυθμιστής έντασης). 

• Οθόνες που τρεμοπαίζουν και εικόνες που αναβοσβήνουν θα μπορούσαν να 

ενεργοποιήσουν υποκείμενες παθήσεις. 
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• Ναυτία / Ζαλη 

• Ο εξοπλισμός VR/AR μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει ορισμένες ιατρικές συσκευές, 

όπως καρδιακούς βηματοδότες κ.λπ. 

• Ο εξοπλισμός και το περιεχόμενο ορισμένων εμπειριών μπορεί να επηρεάσουν άτομα 

με προϋπάρχουσες ιατρικές ή ψυχικές παθήσεις. 

• Η εμπειρία εικονικής πραγματικότητας μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τις έγκυες 

γυναίκες. 

• Είναι πιθανό να αισθανθείτε κλειστοφοβία, πανικό ή άλλες φοβίες. 

• Τα αντικείμενα στον πραγματικό κόσμο μπορεί να μην είναι ορατά στον εικονικό κόσμο. 

• Τα αντικείμενα στον εικονικό κόσμο μπορεί να μην υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο. 

• Στο τέλος της εμπειρίας μπορεί να υπάρξει το αίσθημα του αποπροσανατολισμού. 

• Η επαναλαμβανόμενη χρήση μπορεί να εντείνει τα παραπάνω προβλήματα. 

 

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ – Εάν οποιαδήποτε στιγμή έχετε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια 

σχετικά με σας εικονικές εμπειρίες σας στο JOIST, ρωτήστε αμέσως ένα μέλος σας ομάδας σας. Σας 

συνιστούμε να μην εισέρχεστε στην εικονική πραγματικότητα όταν είστε κουρασμένοι ή άρρωστοι, υπό 

την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, πονάτε ή αισθάνεστε άγχος ή στρες με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτοί οι 

παράγοντες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για πιθανά προβλήματα. 

 

ΔΥΣΦΟΡΙΑ – Λόγω σας απρόβλεπτης φύσης σας ανθρώπινης απόκρισης στην εικονική πραγματικότητα 

(ζάλη, ναυτία, επιληπτικές κρίσεις, υψοφοβία, πρόσκρουση σε αντικείμενα, κ.λπ.), απαιτούμε από όλους 

σας συμμετέχοντες να υπογράψουν αυτήν την δήλωση απαλλάσσοντας το JOIST από οποιαδήποτε ευθύνη 

σχετικά με τη δική σας χρήση ή τη  χρήση του παιδιού/εξαρτώμενου/ανηλίκου σας των συσκευών Oculus 

Quest 2 ή/και Google Cardboards. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ – Οι συσκευές Oculus Quest 2 συνίσταται να χρησιμοποιούνται από παιδιά 

ηλικίας άνω των 13 ετών, ενώ τα Google Cardboards από παιδιά άνω των 7 ετών. 

Παρακαλούμε να σταματήστε τη χρήση του εξοπλισμού VR/AR εάν αισθάνεστε οποιαδήποτε ενόχληση.  

ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ JOIST ΔΗΛΩΝΕΤΕ 

ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. 

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ  ΟΡΩΝ. Εγώ (ή το παιδί μου ή το εξαρτώμενο από εμένα ανήλικο παιδί) 

επιθυμώ να χρησιμοποιήσω μια από τις συσκευές εικονικής πραγματικότητας στο JOIST. Αναγνωρίζω και 

κατανοώ ότι η χρήση συσκευών VR ενέχει ορισμένους κινδύνους. 
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1. Εγώ (ή το παιδί μου/εξαρτώμενο από εμένα ανήλικο παιδί) χρησιμοποιώ τον εξοπλισμό VR 

εθελοντικά. 

2. Αναλαμβάνω την ευθύνη για όλους τους φυσικούς και ψυχολογικούς κινδύνους που σχετίζονται 

με τη χρήση του εξοπλισμού VR.  

3. Με την υπογραφή μου, αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει όλους τους όρους της 

παρούσας δήλωσης και ότι παραιτούμαι οικειοθελώς από νομικά δικαιώματα, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μήνυσης της JOIST ή των υπαλλήλων της.  

4. (Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδί/εξαρτώμενο άτομο) Είμαι ο γονέας ή ο νόμιμος 

κηδεμόνας του ανηλίκου που αναφέρεται παρακάτω. Έχω το νόμιμο δικαίωμα να συναινέσω και, 

υπογράφοντας παρακάτω, συναινώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της δήλωσης. 

Κατανοώ ότι πρέπει να υπογράψω αυτοπροσώπως αυτήν την δήλωση πριν χρησιμοποιήσω τον εξοπλισμό 

σε οποιαδήποτε τοποθεσία του JOIST. 

Επιβεβαιώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών και έχω διαβάσει τις παραπάνω πληροφορίες και συμφωνώ με 

τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της JOIST ή ότι υπογράφω αυτήν την δήλωση για λογαριασμό ατόμου 

κάτω των 18 ετών. 

Ονοματεπώνυμο: 

Κινητό Τηλεφωνο επικοινωνίας: 

Για χρήση κάτω των 18 ετών 

Υπογράφετε ως υπεύθυνος ενήλικας (γονέας / κηδεμόνας) για χρήστη/ες κάτω των 18 ετών;   

Ναι  [  ]          Όχι  [  ]  

Αποδοχή Ενημερωτικού υλικού και προσφορών   

[  ]  Να μην λαμβάνω κανένα ενημερωτικό email 

[  ]  Συμφωνώ στην λήψη ενημερωτικών emails μόνο από το JOIST Innovation Park  

Σε αυτή την περίπτωση σημειώστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας: 

Email: 

Συγκατάθεση 

[  ] ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΩ ότι είμαι άνω των 18 ετών και έχω διαβάσει τις παραπάνω πληροφορίες και συμφωνώ 

με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του JOIST. Επιπλέον δηλώνω ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία που 

παρέχω στο JOIST και η ηλικία των ανήλικων παιδιών που δήλωσα είναι ακριβή και σωστά, και συναινώ 

στην επεξεργασία  τους για την χρήση των υπηρεσιών VR/AR του JOIST.  

   ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Το Joist Innovation Park (The Factory IKE)  διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί και να επεξεργάζεται 

τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται 

στο παρόν εγγραφο, σε συμμόρφωσή με το Νόμο 4624/2019 [Εφαρμογή GDPR] και τον 

Κανονισμο (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα των χρηστών του χώρου και των υπηρεσιών 

του JOIST ως προς τα δεδομένα τους, περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ε03) GDPR Terms & Conditions του Joist Business Park που 

είναι δημοσιοποιημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμου. Επιπλέον κατά την επίσκεψη 

σας στις εγκαταστάσεις μας μπορείτε να ζητήσετε να παραλάβετε σε εντυπο την παραπάνω 

Πολιτικη από το αρμόδιο προσωπικό του JOIST προς έγγραφη ενημέρωση των δικαιωμάτων του 

ανηλίκου που συνοδεύετε, αλλα και των δικών σας, ως  υποκειμένων των δεδομένων.   Σας 

συνιστούμε επίσης να πληροφορηθείτε  την γενική πολιτική Ασφαλείας Πληροφορίων που 

εφαρμόζει το JOIST, καθώς και τον κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζει το προσωπικό και οι 

συνεργάτες της, τα οποία είναι διαθέσιμα στην reception του JOIST. Οποιεσδήποτε 

πληροφορίες γνωστοποιούνται κατά την χρήση των υπηρεσιών και προϊόντων JOIST VR/AR  

μέσω εγγραφών ή αλληλεπιδράσεων στο διαδίκτυο μέσω λογισμικού, εφαρμογών ή 

διαδικτυακής πρόσβασης εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσια για τα Δεδομένα Προσωπικού 

Χαρακτήρα.   

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

1. Η συγκατάθεση αυτή δεν δύναται να ανακληθεί κατοπιν την λήψης της σχετικής υπηρεσίας  

(Χρήση εξοπλισμού VR/AR). 

2. Σε ενδεχόμενο ελεγχο επαλήθευσης ηλικίας ανήλικου από το προσωπικο του JOIST, η 

διαδικασια γινεται με μονο με επίδειξη σχετικών τεκμηρίων (επίσημα εγγραφα κτλ)  και δεν 

γινεται καταγραφή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το λόγο αυτό. 

3. Τα προσωπικα δεδομένα που τηρούνται στο JOIST για τις υπηρεσίες VR/AR είναι τα στοιχεια 

που περιλαμβάνονται στο παρών εντυπο και αποτελούνται από το Ονοματεπώνυμο του 

ιδίου του ενήλικα χρήστη η γονέα /κηδεμόνα ανήλικου ατόμου, το νούμερο κινητού 

τηλεφώνου για περιπτωση που απαιτείται έκτακτη και άμεση επικοινωνία καθώς και η 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία δίδεται προαιρετικά κατόπιν 

συγκατάθεσης. 

4. Δεν γινεται σε κανενα σταδιο της παρεχόμενης υπηρεσίας καταγραφή και επεξεργασία  

προσωπικών στοιχείων ταυτότητας  ανηλίκων (ονομα, ηλικία στοιχεια επικοινωνίας). 

5. Η πολιτική Joist Innovation Park (The Factory IKE)  είναι να μην  παρέχει Προσωπικά 

δεδομένα  πελατων  σε κανένα τρίτο μέρος, επιχείρηση, οργανισμό, φορέα, για σκοπούς 

επιστημονικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς και μάρκετινγκ, πέραν των περιπτώσεων που 

περιγράφονται στο παρών εντυπο. 

  


