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Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2022 

Αξιότιμοι Γονείς/Κηδεμόνες, 

δια της παρούσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη Διαδικασία Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα που ακολουθεί το Σχολείο μας σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής 

ΓΚΠΔ). 

1. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα διενεργείται από τον «Όμιλο Σχολείων 

Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης» (εφεξής και για λόγους συντομίας «Σχολείο» / «Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας) με ΑΦΜ 997614764 και ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης, ο οποίος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και 

συγκεκριμένα στην οδό Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Κ. 57001 και εκπροσωπείται νόμιμα και ο οποίος ως 

εκπαιδευτικό ίδρυμα λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η επεξεργασία των δεδομένων σας και 

αυτών των ανήλικων τέκνων σας (προσωπικού χαρακτήρα) διενεργείται από τον Υπεύθυνο 

Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΓΚΠΔ και ιδίως εκείνες του άρθρου 5 για 

θεμελιώδεις αρχές επεξεργασίας. 

2. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προτίθεται να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και 

βίντεο του ανήλικου τέκνου σας από τη φοίτηση και συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, 

πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες που διενεργούνται από το Σχολείο με σκοπό: 

 τη δημιουργία αναμνηστικών λευκωμάτων σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή 

(συμπεριλαμβανομένων των μέσων ήχου και εικόνας), τα οποία θα διανέμονται στους ασκούντες τη 

γονική μέριμνα των συμμετεχόντων, 

 τη χρήση των ως άνω δεδομένων σε παρουσιάσεις σχετικές με το έργο του Υπευθύνου 

Επεξεργασίας σε επιστημονικές ημερίδες και εκδηλώσεις του σχολείου, 

 την ανάρτηση φωτογραφιών στο blog του Σχολείου με την προϋπόθεση ότι οι φωτογραφίες 

λαμβάνονται από απόσταση και δεν εστιάζουν στα πρόσωπα των παιδιών. Στην περίπτωση που έχει 

φωτογραφεί πρόσωπο παιδιού θα εφαρμόζεται φίλτρο που θολώνει το πρόσωπο, ώστε να μην 

μπορεί να γίνει ταυτοποίηση, 

 τη χρήση των ως άνω δεδομένων σε προωθητικές ενέργειες (ανάρτηση δεδομένων σε προωθητικά 

φυλλάδια, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδα του Υπευθύνου Επεξεργασίας κλπ.). 

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που παρουσιάζονται στην παράγραφο 2 αποτελεί 

η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας τονίσουμε πως 

στην ειδική περίπτωση ανήλικου Υποκείμενου των Δεδομένων, η συγκατάθεση δύναται να δοθεί από 

το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του ΓΚΠΔ. 

Επιπλέον, σας γνωστοποιούμε πως σε ενδεχόμενη μη παροχή της συναίνεσής σας στην ως άνω λήψη 

και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα αποκλείσει 

τη συμμετοχή του Υποκειμένου των Δεδομένων από την ομαδική φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση. 

3. Το σύνολο των δεδομένων που εισάγατε στην παρούσα φόρμα δύναται να γίνουν αντικείμενο 

επεξεργασίας από τα αυτοματοποιημένα συστήματα επεξεργασίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας 

αλλά και από το εξουσιοδοτημένο ειδικά προσωπικό του (μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία). 

4. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλεται αίτημα 

προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σχετικό με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν 

και ειδικότερα να ασκήσετε αν το επιλέξετε ένα ή και περισσότερα από τα δικαιώματά σας, όπως 

τούτα ορίζονται στο ΓΚΠΔ (δικαίωμα για την ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή ή 
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περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητά τους, εφόσον 

αυτή είναι εφικτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΓΚΠΔ). 

Τα ως άνω δικαιώματα σας μπορείτε να τα ασκήσετε αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση Όμιλος 

Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης, Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Θ. 60097, Τ.Κ. 57001 Θέρμη 

(Υπ’ όψιν Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων κας Ευαγγελίας Ρίζου), είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα 

στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Σχολείου (dpo@afs.edu.gr). 

Σημειώνεται πως απάντηση στο αίτημά σας θα δοθεί εντός του χρονικού πλαισίου των 30 ημερών. Η 

Πολιτική Προστασίας που ακολουθούμε είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας www.afs.edu.gr. 

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί (δημοσίευση σε λεύκωμα, ανάρτηση στην ιστοσελίδα κλπ.). 

5. Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί την υποβολή 

καταγγελίας, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα), 

είτε σε ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr). 

Ακολουθεί κείμενο λήψης συγκατάθεσης από τον/-ην/-ους ασκούντα/-ούσα/-ούντες τη γονική μέριμνα: 

 
Στ…. .............................. (τόπος), σήμερα την ....................................................... (ημερομηνία) και ημέρα 

.....................  ο/η/οι  υπογράφων/-ουσα/-οντες      ……………............................................. (ονοματεπώνυμο) 

με Α.Δ.Τ ή Αρ. Διαβατηρίου .........................., κάτοικος .................................., με τηλέφωνο επικοινωνίας 

...............................  και   ...................................................................  (ονοματεπώνυμο) με Α.Δ.Τ ή Αρ. 

Διαβατηρίου   ..........................,   κάτοικος    ..................................,   με    τηλέφωνο   επικοινωνίας 

............................... και ενεργώντας εν προκειμένω στο όνομα και για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου 

μου/μας .................................................................................................... έχοντας λάβει πλήρη γνώση του 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ.679/20176 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών παρέχω, άνευ επιφυλάξεως και έως ρητής έγγραφης ανακλήσεως, τη 

ρητή συγκατάθεσή μου/-ας στον Όμιλο Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης για τη λήψη και 

επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού από τη φοίτηση και συμμετοχή του ανήλικου τέκνου μου/-ας σε 

εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες που διενεργούνται από τον τελευταίο 

για τους κάτωθι αναγραφόμενους λόγους (Σημειώστε με Χ τις ενέργειες για τις οποίες δίνετε τη 

συγκατάθεσή σας): 

 τη δημιουργία αναμνηστικών λευκωμάτων σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή 

(συμπεριλαμβανομένων των μέσων ήχου και εικόνας) τα οποία θα διανέμονται στους ασκούντες 

τη γονική μέριμνα των συμμετεχόντων 

 τη χρήση των ως άνω δεδομένων σε παρουσιάσεις σχετικές με το έργο του Υπευθύνου 

Επεξεργασίας σε επιστημονικές ημερίδες και εκδηλώσεις του Σχολείου 

 την ανάρτηση φωτογραφιών στο blog του Σχολείου με την προϋπόθεση ότι οι φωτογραφίες 

λαμβάνονται από απόσταση και δεν εστιάζουν στα πρόσωπα των παιδιών. Στην περίπτωση που 

έχει φωτογραφεί πρόσωπο παιδιού θα εφαρμόζεται φίλτρο που θολώνει το πρόσωπο, ώστε να 

μην μπορεί να γίνει ταυτοποίηση 

 τη χρήση των ως άνω δεδομένων σε προωθητικές ενέργειες (ανάρτηση δεδομένων σε 

προωθητικά φυλλάδια, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδα του Υπευθύνου Επεξεργασίας 

κλπ.) 

1. …………………………………………… (Υπογραφή) 2. ………………………………………………… ( Υπογραφή) 

 
…………………………………………… (Ονοματεπώνυμο) …….……………………………………… ( Ονοματεπώνυμο) 

(Τόπος/ ημερομηνία)………………………., …… / ………….. / …………. 

http://www.afs.edu.gr/

