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Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2021 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Αξιότιμοι Γονείς/Κηδεμόνες,  

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

Προσωπικού Χαρακτήρα που ακολουθεί η Σχολή 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. Ορισμοί 

Το σύνολο των όρων που εμπεριέχονται στην παρούσα Ενημέρωση ερμηνεύονται ως ακριβώς ορίζονται 

στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και δη στο άρθρο 4 αυτού. 

Ειδικότερα τονίζονται οι κάτωθι ορισμοί: 

 «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 

ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω 

αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα 

θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που 

προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 

κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου, 

 «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση 

αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, 

η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με 

διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η 

διαγραφή ή η καταστροφή, 

 «περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον, 

 «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την 

αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την 

πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, 
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τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις 

μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου, 

 «ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα 

δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο Υποκείμενο των Δεδομένων χωρίς 

τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες 

διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, 

 «σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 

είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε 

αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση, 

 «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος 

φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής 

καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα 

ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο 

κράτους μέλους, 

 «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος 

φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της 

επεξεργασίας, 

 «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε 

τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο 

τρόπο σε επεξεργασία. 

 

2. Επεξεργασία Δεδομένων 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα διενεργείται από την «Αμερικανική Γεωργική 

Σχολή» (εφεξής και για λόγους συντομίας «Σχολή» / «Υπεύθυνος Επεξεργασίας) με ΑΦΜ 090024725 και 

ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Μαρίνου Αντύπα 54, 

Τ.Κ. 57001 και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία ως εκπαιδευτικό ίδρυμα λειτουργεί ως Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ανήλικων τέκνων σας, ως ληπτών 

υπηρεσιών προσχολικής αγωγής, είναι υποχρεωτική για την παροχή των υπηρεσιών του Παιδικού 

Σταθμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. (β΄) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (ΓΚΠΔ) καθώς και της εσωτερικής νομοθεσίας περί σύστασης και λειτουργίας Παιδικών 

Σταθμών. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανήλικων τέκνων σας ως ληπτών 

υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (εφεξής και για λόγους συντομίας «Υποκείμενο Δεδομένων», διενεργείται 

από τη Σχολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΓΚΠΔ (στις οποίες η Σχολή υπάγεται ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας) και ιδίως εκείνες του άρθρου 5 για θεμελιώδεις αρχές επεξεργασίας. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από τα 

αυτοματοποιημένα συστήματα επεξεργασίας της Σχολής αλλά και από το εξουσιοδοτημένο ειδικά 

προσωπικό της (μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία). Στην ειδική περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων 

από Εκτελούντα την Επεξεργασία η Σχολή θα φροντίσει για την ύπαρξη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 

για τη διασφάλιση του Υποκειμένου των Δεδομένων. 

Ειδικότερα, η Σχολή δύναται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους κάτωθι σκοπούς: 

 Την εγγραφή και την παρακολούθηση του προγράμματος του Παιδικού Σταθμού  από το 

Υποκείμενο των Δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης του από και προς το σχολείο, 
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της σίτισής του, της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες 

δραστηριότητες του σχολείου 

 Την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών 

 Την επικοινωνία με τον ασκούντα τη γονική μέριμνα του Υποκειμένου των Δεδομένων για λόγους 

ενημέρωσής του, σχετικά με τη φοίτηση του τελευταίου μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms) 

 Την ασφαλιστική κάλυψη υγείας του Υποκειμένου των Δεδομένων για το χρονικό διάστημα που 

κάνει χρήση των εγκαταστάσεων της Σχολής.  

 

Η ως λίστα είναι ενδεικτική και δύναται να προσαρμοστεί στις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού με σκοπό τη 

βελτιστοποίηση των υπηρεσιών εκπαίδευσης που προσφέρει. 

 

3. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία 

Η Σχολή επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένων σκοπών σχετιζόμενων με την παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (επί παραδείγματι 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετιζόμενα  με την εγγραφή, παρακολούθηση προγράμματος κλπ.).  

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία: 

α. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν το Υποκείμενο Δεδομένων 

 Στοιχεία ταυτοποίησης του Υποκειμένου των Δεδομένων (επί παραδείγματι ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, πιστοποιητικό γέννησης, κηδεμόνας κλπ.), καθώς 

και λοιπά προσωπικά στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 Στοιχεία που αφορούν την ενδεικτική περιγραφή ανάπτυξης του Υποκειμένου των Δεδομένων. 

 Στοιχεία που αφορούν την υγεία του μαθητή που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού, όπως έχει εγκριθεί από τη 

Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως Ατομικό Δελτίο Υγείας του 

Υποκειμένου των Δεδομένων, Κάρτα Υγείας του Υποκειμένου των Δεδομένων που συμπληρώνεται 

από τον Παιδίατρο του Παιδικού Σταθμού, στοιχεία του Υποκειμένου των Δεδομένων σχετικά με 

σωματομετρήσεις για την παρακολούθηση της ανάπτυξής του. 

 

β. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν τον ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα του  

Υποκειμένου των Δεδομένων 

 Στοιχεία ταυτοποίησης του ασκούντα τη γονική μέριμνα  (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση 

κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση αλληλογραφίας) καθώς 

και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., 

Δ.Ο.Υ., επάγγελμα) 

 

γ. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν το Υποκείμενο των Δεδομένων και η επεξεργασία 

τους θα πραγματοποιηθεί με νομική  βάση τη συγκατάθεση αυτού 

 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το Υποκείμενο των Δεδομένων και συγκεκριμένα 

υλικό (προϊόν φωτογράφησης ή/και  βιντεοσκόπησης) που δύναται να παραχθεί: 

o κατά την παρακολούθηση του προγράμματος του Παιδικού Σταθμού  

o καθώς και από τη συμμετοχή του σε λοιπές  εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές ή άλλες 

δραστηριότητες του Παιδικού Σταθμού (επί παραδείγματι εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, 

αγώνες, βραβεύσεις, συμμετοχή σε δράσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.) 

υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι το Υποκείμενο των θα συναινέσει στην ως άνω 

επεξεργασία. Σας τονίζουμε πως στην ειδική περίπτωση ανήλικου Υποκείμενου  των 
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Δεδομένων η  συγκατάθεση του δύναται να δοθεί από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική 

μέριμνα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του ΓΚΠΔ. 

 

4. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων 

Η Σχολή κατά την παροχή των υπηρεσιών του δύναται να μεταβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

στους κάτωθι αποδέκτες: 

 δημόσιες αρχές (Δήμος Θεσσαλονίκης και οι υπηρεσίες που επιβλέπουν τους παιδικούς σταθμούς, 

η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κλπ.), 

 δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων, 

 ασφαλιστική εταιρεία στην οποία ασφαλίζουμε το Υποκείμενο των Δεδομένων. Ειδικότερα  η Σχολή 

καταρτίζει ασφάλιση υγείας υπέρ τρίτου με σκοπό τη διασφάλιση του Υποκειμένου των Δεδομένων 

από ατύχημα ή άλλο επείγον περιστατικό υγείας που ενδεχομένως να προκύψει. Προς το σκοπό 

κατάρτισης της ως άνω περιγραφόμενης ασφαλιστικής σύμβασης, είμαστε υποχρεωμένοι, με βάση 

τους όρους της ασφαλιστικής εταιρείας*, να διαβιβάσουμε τα ονοματεπώνυμα και την ημερομηνία 

γέννησης των ασφαλιζομένων μαθητών ανά τάξη. Για την επεξεργασία των δεδομένων από την 

ασφαλιστική εταιρεία, μπορείτε να απευθύνεστε στην ίδια για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, 

όπως λ.χ. το δικαίωμα πρόσβασης κλπ., καθώς και για να εκφράσετε παράπονα. Τέλος, σας 

γνωστοποιούμε πως δεδομένα που αφορούν την υγεία του Υποκειμένου των Δεδομένων δύναται 

να  διαβιβαστούν στην ασφαλιστική εταιρεία μόνο στην περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός 

κίνδυνος. 

 

*Για το σχολικό έτος 2020-2021 η συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία είναι η Ευρωπαϊκή Πίστη. 

 

5. Χρόνος Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων 

Η Σχολή  θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για το σύνολο 

του χρόνου, όπου το Υποκείμενο των Δεδομένων θα αποτελεί λήπτης υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής. 

Μετά τη λήξη της παρακολούθησης του προγράμματος του Παιδικού Σταθμού, μέρος των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει υποχρέωση σύμφωνα με την 

κείμενη Ελληνική Νομοθεσία που αφορά την ίδρυση και λειτουργία μονάδων φροντίδας, προσχολικής 

αγωγής και διαπαιδαγώγησης και την Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία.  Επιλεγμένες φωτογραφίες της 

σχολικής δραστηριότητας ενδέχεται να διατηρηθούν στο ιστορικό αρχείο της Σχολής, εφόσον δεν έχετε 

ασκήσει  εσείς (όσο ο απόφοιτος είναι ανήλικος) ή ο ίδιος ο απόφοιτος το δικαίωμα της διαγραφής. 

Μετά τη λήξη της παρακολούθησης του προγράμματος του Παιδικού Σταθμού, η Σχολή δύναται να 

διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας με τον ασκούντα τη γονική μέριμνα με σκοπό την 

ενημέρωσή του σχετικά με τις δράσεις της Σχολής (π.χ. εκδηλώσεις, ημερίδες, κλπ.). Οι επικοινωνίες αυτές 

θα πραγματοποιούνται, εφόσον δεν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης. 

 

6. Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα υποβολής εγγράφου αιτήματός σας προς τη Σχολή για ενημέρωση, πρόσβαση, 

διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος εναντίωσης στην 

επεξεργασία) της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν, καθώς και το δικαίωμα στη 

φορητότητά τους, εφόσον αυτή είναι εφικτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΓΚΠΔ. Τα 

δικαιώματα αυτά μπορείτε να ασκήσετε είτε με την αποστολή επιστολής σας στη διεύθυνση Αμερικανική 
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Γεωργική Σχολή, Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Θ. 60097, Τ.Κ. 57001 Θέρμη (Υπ’όψιν Υπευθύνου Προστασίας 

Δεδομένων κας Ευαγγελίας Ρίζου), είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπεύθυνη  Προστασίας Δεδομένων 

της Σχολής (dpo@afs.edu.gr). Απάντηση για την ικανοποίηση του δικαιώματός σας, θα δοθεί εντός 

χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), 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). 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ, η υποβολή καταγγελίας προς την ΑΠΔΠΧ πρέπει να λάβει χώρα 

μετά από την υποβολή παραπόνου στη Σχολή. 

 

 


