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Προς 

τους Γονείς και Κηδεμόνες των νηπίων του σχολείου μας. 

 

       Ενημέρωση για τον νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό προσωπικών δεδομένων νηπίων και γονέων. 

 

              Αγαπητοί γονείς, 

Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην ακόλουθη ενημέρωση που αφορά την εφαρμογή του Γενικού 

κανονισμού προσωπικών δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Ελληνικής νομοθεσίας. 

 

                                                                 Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. 

 

Το σχολείο μας χρησιμοποιεί τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. 

1)Τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού καθώς τη διεύθυνση κατοικίας και ότι προβλέπεται από την νομοθεσία(αριθμός 

μητρώου και δημοτολογίου, εθνικότητα κλπ.) 

2)Τα δικά σας στοιχεία (ταυτότητας, επικοινωνίας, φορολογικά, διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονική ,τηλέφωνα και 

επαγγελματικές σας πληροφορίες.) 

3)Πληροφορίες από την τήρηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας (ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες ιατρική ταυτότητα 

του νηπίου) όπως προβλέπετε από τον κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο 

Παιδείας και την Περιφέρεια.  

4)Βίντεο και φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες του παιδιού ( σχολείο,  εκδρομές, πάρτυ κτλ.) μετά από 

γραπτή συγκατάθεση που θα σας ζητείτε στην αρχή της σχολικής χρονιάς  και από επιπλέον γραπτές συγκαταθέσεις 

που θα σας ζητούνται κατά περίπτωση (π.χ σχολική φωτογράφιση ,θεατρική παράσταση τέλος σχολικού έτους.) 

 

 

 



                              Σκοπός και νομική βάση τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

 

Σκοποί. Η εγγραφή η φοίτηση και η φύλαξη στο σχολείο καθώς και η μετακίνηση του παιδιού από τα σχολικά. Η 

συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές εκδρομές και δραστηριότητες . 

Η επικοινωνία μαζί σας  για θέματα που αφορούν το παιδί σας και η ενημέρωσή σας  μέσω εντύπων, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου,  sms και κοινωνικών δικτύων. Η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σχολικής 

πλατφόρμας  4scool (πλήρως σύννομη και εναρμονισμένη με τον GDPR) όπου διατηρούνται  προσωπικά στοιχεία των 

μαθητών και των γονιών.  

Η χρήση αναμνηστικού υλικού της σχολικής ζωής (βίντεο, φωτογραφίες) και η προώθηση τους με την ανάλογη 

επεξεργασία αλλοίωσης  χαρακτηριστικών . (Θα σας ζητηθεί ρητή γραπτή συγκατάθεση.) 

Η επεξεργασία προσωπικών και  φορολογικών σας δεδομένων για την έκδοση παραστατικών και βεβαιώσεων καθώς 

και για την είσπραξη οφειλών η την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων. 

Η χορήγηση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση. 

Νομική βάση.   Είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα εκπαιδευτική και φορολογική νομοθεσία. 

Το έννομο συμφέρον του σχολείου για την προστασία προσώπων μέσα σε αυτό αλλά και η προώθηση δράσεων. 

 Η νομική προστασία του έναντι έγερσης αξιώσεων και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ενώπιον δικαστικών αρχών 

(μέχρι την αμετάκλητη εξωδικαστική η δικαστική διαδικασία). 

   

                                                                 Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων. 

 

1) Όλες οι δημόσιες αρχές που εμπλέκονται με την εκπαίδευση (Υπουργείο παιδείας , Δήμοι, Περιφέρειες καθώς και  η 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.) 

2) Δημόσια και  Ιδιωτικά δημοτικά σχολεία για την μετεγγραφή των νηπίων σε αυτά. 

3) Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων η αξιόποινων πράξεων.   

4) Διάφοροι φορείς (Τράπεζες, Περιφέρια, Εφορία, ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

5) Όλο το προσωπικό του σχολείου μας καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες(Παιδοψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, 

Φωτογράφοι, Γυμναστές, ειδικοί παιδαγωγοί) δεσμεύονται  με έγγραφη δήλωση εμπιστευτικότητας  κατά το μέτρο 

που τους αναλογεί στο πλαίσιο του σκοπού τους. 

 

                                                     ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Μετά τη λήξη φοίτησης  του παιδιού το σχολείο διατηρεί τα στοιχεία επικοινωνίας με σκοπό την ενημέρωσή σας για 

δράσεις και πολιτιστικά δρώμενα καθώς και οπτικοακουστικό υλικό ως αναμνηστικό αρχείο . 

Σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων τα προσωπικά στοιχεία των γονέων (ταυτότητες, ΑΦΜ, λογαριασμοί κτλ.) θα 

διατηρηθούν στο σχολείο όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυση. Σε άλλη περίπτωση διαγράφονται ένα 

έτος μετά την αποφοίτηση. 



Κάθε οπτικοακουστική ανάρτηση στη σελίδα του σχολείου η στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα υπερβαίνει τα δύο 

χρόνια. 

                                                                       ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ   

 

Με έγγραφο αίτημα ο γονιός/κηδεμόνας έχει το δικαίωμα. 

Να ζητήσει διαγραφή η περιορισμό στην επεξεργασία στοιχείων όπως ορίζει ο κανονισμός. 

Να ζητήσετε διόρθωση και συμπλήρωση δεδομένων. 

Να ζητήσετε πληροφορίες για την επεξεργασία που υφίστανται τα προσωπικά σας δεδομένα και του παιδιού σας 

καθώς και να λάβετε αντίγραφα . 

Να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την ανάκληση της συγκατάθεσης που έχετε χορηγήσει στο σχολείο για την 

επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού. 

Τέλος σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται τα προσωπικά δεδομένα σας η του παιδιού σας, πέρα από τα 

δικαιώματα που ο Ευρωπαϊκός κανονισμός σας παρέχει, το σχολείο μας και ιδιαίτερα ο Κ.Καραλής Αντώνης που είναι 

ο υπεύθυνος προστασίας θα είναι στη διάθεσή σας . 

 

 

 

 

        Με εκτίμηση                                                        

    Καραλής Αντώνης        

Υπεύθυνος προστασίας       

 προσωπικών δεδομένων  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


