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Ενημέρωση για την προστασία 
των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους 

ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 

 
Εν όψει της εφαρµογής του νέου Γενικού Κανονισµού Προσωπικών Δεδοµένων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2016 / 679) (εφεξής Κανονισµός),  σας 
απευθύνουµε την παρούσα επιστολή για να σας ενηµερώσουµε σχετικά µε την 
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο της 
φοίτησης του παιδιού σας στο σχολείο µας και σχετικά µε τα δικαιώµατα που ο 
νέος Κανονισµός σας αναγνωρίζει. 
 
Α. Προσωπικά Δεδοµένα που το σχολείο µας επεξεργάζεται  
 
Τα προσωπικά δεδοµένα που επεξεργάζεται το σχολείο µας (συλλέγει, διατηρεί και 
χρησιµοποιεί) είναι τα ακόλουθα:  
1) Τα ατοµικά στοιχεία του παιδιού σας (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, 
µητρώνυµο, πιστοποιητικό γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, οικογενειακή 
κατάσταση, αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας, τηλέφωνα), καθώς και λοιπά προσωπικά 
στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία (αριθµός 
Μητρώου Αρρένων ή Δηµοτολογίου, εθνικότητα κλπ.).  
2) Δικά σας στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, 
µητρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου), καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόµιµων 
φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελµα).  
3) Στοιχεία επίδοσης, φοίτησης και διαγωγής του παιδιού σας, που προβλέπονται 
από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία (κριτήρια αξιολόγησης, απουσίες, 
ενδεχόµενες µαθησιακές δυσκολίες κλπ.).  
4) Δεδοµένα υγείας του παιδιού που το σχολείο επεξεργάζεται (λαµβάνει, διατηρεί 
και χρησιµοποιεί) για προληπτικούς λόγους, καθώς και για να µπορούµε να 
ανταποκριθούµε σε τυχόν έκτακτα περιστατικά. Αποδέκτες των ως άνω 
δεδοµένων υγείας του παιδιού ενδέχεται να είναι ιατρικό, οδοντιατρικό 
προσωπικό, που συνεργάζεται µε το Σχολείο, ή σε περίπτωση έκτακτου 
περιστατικού, τρίτος ιατρός ή νοσοκοµείο. Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα 
όλες ή οποιαδήποτε από τις παραπάνω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγµή, οπότε τα 
δεδοµένα υγείας του παιδιού σας θα διαγράφονται. Η ανάκληση της 
συγκατάθεσης δεν θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη 
πραγµατοποιηθεί (π.χ. διαβίβαση κάποιου από τα δεδοµένα στους 
επιβλέποντες/συνοδούς των παιδιών για προληπτικούς λόγους, στο νοσηλευτικό 
προσωπικό µας για την αντιµετώπιση έκτακτου περιστατικού κλπ.). 
5) Φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού σας κατά τη φοίτησή του στο σχολείο, 
καθώς και από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες 
του σχολείου (χριστουγεννιάτικες εορτές, εκδροµές, εκπαιδευτικά προγράµµατα 
κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα µας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας µε 
ξεχωριστό έντυπο. 
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B. Σκοπός της επεξεργασίας  
 
Το σχολείο µας συλλέγει και επεξεργάζεται τα υπό στοιχείο Α προσωπικά δεδοµένα 
για την πραγµατοποίηση της εγγραφής, την ολοκλήρωση της φοίτησης του 
παιδιού σας στο σχολείο µας και τη χορήγηση τίτλου φοίτησης για τις µικρότερες 
τάξεις και απολυτηρίου για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. Ειδικότερα, στη φοίτηση, 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς, συµπεριλαµβάνεται η τυχόν µετακίνηση του παιδιού 
από και προς το σχολείο, η συµµετοχή του σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, 
πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου (κολυµβητήριο, εκδροµές, 
εκπαιδευτικά προγράµµατα κ.λπ.). Περαιτέρω για την διευκόλυνση της 
επικοινωνίας µας µαζί σας για θέµατα που αφορούν στη φοίτηση των παιδιών σας 
και για την ενηµέρωσή σας (ενηµέρωση και τρίτων, όπως λ.χ. αποφοίτων του 
σχολείου) για τις δράσεις του σχολείου µε ενηµερωτικά δελτία (newsletters), που 
σας αποστέλλονται µέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω µηνύµατος 
κινητού τηλεφώνου (sms) ή (viber). Η λήψη και η κοινοποίηση 
φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού σας πραγµατοποιούνται, µόνον µε την 
προηγούµενη δική σας ρητή συγκατάθεση, εφόσον πρόκειται για ανηλίκους, ώστε 
να τα έχετε ως αναµνηστικά της προσχολικής ζωής τους. Για την έκδοση των 
απαιτούµενων φορολογικών παραστατικών, µετά από την καταβολή των 
διδάκτρων. Τέλος, για να µπορούµε να εγγυηθούµε την ασφάλεια των παιδιών 
σας και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του σχολείου, την είσπραξη οφειλών και 
την αντιµετώπιση τυχόν αξιώσεων.  
 
 
Γ. Νοµική θεµελίωση αντίστοιχα των σκοπών της επεξεργασίας 
 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων γίνεται πρωτίστως για συµµόρφωση 
µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, αφενός την εκπαιδευτική και αφετέρου την 
φορολογική (προκειµένου για την έκδοση νόµιµων παραστατικών και την τήρησή 
τους για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ). 
Περαιτέρω, νοµική βάση για την ως άνω επεξεργασία είναι το δικό σας δικαίωµά 
στην ενηµέρωση για τις δραστηριότητες που διοργανώνει και υλοποιεί το σχολείο 
µας και η υποχρέωση µέριµνας για το παιδί σας, καθώς και η επιθυµία για 
αναµνηστικό υλικό από την προσχολική εµπειρία του παιδιού σας. Οµοίως, το 
έννοµο συµφέρον του σχολείου για την προστασία προσώπων και αγαθών εντός 
του σχολείου και για την υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, 
αλλά και το έννοµο συµφέρον τρίτων να λαµβάνουν και να χρησιµοποιούν τα 
δεδοµένα που νόµιµα τηρεί το σχολείο µας για την τυχόν υπεράσπιση των 
δικαιωµάτων τους.  Τέλος, η  επεξεργασία γίνεται για συµµόρφωση µε τον 
Κανονισµό Λειτουργίας του Σχολείου, όπως στέλνετε κάθε χρόνο στο Υπουργείο 
Παιδείας και στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.  
 
Δ. Αποδέκτες των προσωπικών δεδοµένων 
 
Η επεξεργασία περιορίζεται εντός του σχολείου και τα προσωπικά δεδοµένα θα 
είναι διαθέσιµα αποκλειστικά στη διεύθυνση του σχολείου, που δεσµεύεται µε 
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υποχρέωση τήρησης απόλυτης εχεµύθειας. Σηµειωτέον ότι το διδακτικό 
προσωπικό µας έχει πρόσβαση µόνο στο αρχείο των φωτογραφιών και αυτό στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης διαφόρων δραστηριοτήτων του Σχολείου. 
Αποδέκτες των δεδοµένων είναι: 
(α) δηµόσιες αρχές (Υπουργείο Παιδείας και οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες του, 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, τα ΚΕΔΔΥ 
ή αντίστοιχοι δηµόσιοι φορείς), 
(β) δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή 
αξιόποινων πράξεων, 
(γ) άλλα σχολεία (δηµόσια ή ιδιωτικά) σε περίπτωση µετεγγραφής του παιδιού 
σας,  
(δ) φορείς µε τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση το σχολείο στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. σχολή 
κολύµβησης, πολιτιστικοί φορείς, όπως Μουσεία κλπ.), 
 (ε) εξωτερικοί συνεργάτες του σχολείου, όπως οδηγοί και συνοδοί σχολικών 
λεωφορείων, φωτογράφοι, τυπογράφοι και επιµελητές έκδοσης  αναµνηστικών 
εντύπων του σχολείου, ιατρικό προσωπικό, νοµικοί κλπ., που δεσµεύονται µε 
υποχρέωση τήρησης εµπιστευτικότητας, και µόνο κατά το µέτρο που απαιτείται 
για την εκτέλεση των  συγκεκριµένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας 
στο πλαίσιο των προαναφερόµενων σκοπών επεξεργασίας. 
(στ) Τηλεπικοινωνιακοί φορείς που χρησιµοποιούνται για την αποστολή αρχείων 
όπως: VIBER, BeΟpen για την αποστολή email. 
 
Ε. Διάρκεια τήρησης των προσωπικών δεδοµένων:  
 
Τα ανωτέρω προσωπικά δεδοµένα θα διατηρηθούν για όσο διάστηµα ορίζεται από 
την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία και, σε περίπτωση αξιώσεων, µέχρι την 
οριστική επίλυσή τους.  
Μετά την αποφοίτηση του παιδιού σας, το σχολείο θα διατηρήσει τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας, εφόσον δεν διατυπώσετε αντίρρηση προς τούτο, µε σκοπό την 
ενηµέρωση και επικοινωνία µαζί σας για τις δράσεις του σχολείου (π.χ. 
εκδηλώσεις αποφοίτων).  
Το Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) του παιδιού σας θα διατηρείται 
για οκτώ (8) χρόνια από τη λήψη του, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη 
συγκατάθεσή σας, που παρέχεται σε ξεχωριστό αρχείο, οπότε θα διαγραφεί 
άµεσα. Ένα µέρος του υλικού παραδίδεται στο ιστορικό αρχείο του σχολείου, 
εκτός εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Φωτογραφίες/βίντεο στην 
Ιστοσελίδα του σχολείου µπορούν να παραµείνουν αναρτηµένα  για χρονικό 
διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει τα οκτώ χρόνια.   
 
 
ΣΤ. Δικαιώµατα των γονέων/κηδεµόνων:  
 
Τα δικαιώµατά σας µπορείτε να τα ασκήσετε ελεύθερα και οποτεδήποτε, κατόπιν 
γραπτού αιτήµατός σας προς το σχολείο µας. Ειδικότερα, µπορείτε να 
ενηµερώνεστε, να ζητάτε και να λαµβάνετε αντίγραφα για την επεξεργασία των 
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προσωπικών δεδοµένων που αφορούν εσάς και το παιδί σας. Να ζητήσετε τη 
διαγραφή δεδοµένων και/ή περιορισµό της επεξεργασίας τους, τη διόρθωση και/ή 
συµπλήρωση ανακριβών και ελλιπών δεδοµένων (άρθρα 16-18 του Κανονισµού). 
Να ζητήσετε την διακοπή ενηµερώσεων µέσω απλού ταχυδροµείου, ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (newsletters), viber ή sms. Στην περίπτωση αυτή, το σχολείο µας 
θα διακόψει την αποστολή ενηµερώσεων. Να ανακαλέσετε οποτεδήποτε 
επιθυµείτε και για οποιονδήποτε λόγο τη συναίνεσή που έχετε χορηγήσει στο 
σχολείο για την επεξεργασία φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού σας. Η ανάκληση 
της συναίνεσης θα παράγει έννοµες συνέπειες για το µέλλον και δεν θα θίγει την 
µέχρι τώρα επεξεργασία που έχει γίνει από το σχολείο. Να διατυπώσετε γραπτώς 
την αντίθεσή σας (δικαίωµα εναντίωσης, άρθρο 21 του Κανονισµού) στη 
διαβίβαση δεδοµένων σε τρίτους (π.χ. σε συνεργαζόµενες ασφαλιστικές εταιρείες 
που µας παρέχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης ή για δικαστική χρήση, εφόσον 
αυτό κριθεί απαραίτητο για την άσκηση δικαιώµατος και την υποστήριξή του από 
τρίτους ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου). Ωστόσο, εφόσον το σχολείο  κρίνει, 
στο πλαίσιο της προηγούµενης στάθµισης συµφερόντων, ότι η διαβίβαση είναι 
απαραίτητη για την άσκηση δικαιώµατος και την υποστήριξή του από τρίτους ή και 
από το ίδιο το σχολείο (π.χ. έγερση αγωγών, κοινοποίηση εξωδίκων κλπ), 
ενώπιον  δικαστικών αρχών, τότε το δικό σας δικαίωµα εναντίωσης υποχωρεί 
έναντι του γενικότερου συµφέροντος και του συµφέροντος του σχολείου µας. Να 
ασκήσετε το δικαίωµα φορητότητας (άρθρο 20 του Κανονισµού), δηλ. να 
ζητήσετε και να λάβετε τα δεδοµένα που αφορούν εσάς και το παιδί σας «σε 
δοµηµένο, κοινώς χρησιµοποιούµενο και αναγνώσιµο από µηχανήµατα 
µορφότυπο».  
 
Τέλος, αν κρίνετε ότι θίγονται καθ' οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδοµένα, τα 
δικά σας, της οικογένειάς σας  και του παιδιού σας, µπορείτε να προσφύγετε 
απευθείας στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr). Σε κάθε περίπτωση, η Διεύθυνση του σχολείου µας είναι πάντα στη 
διάθεσή σας για επικοινωνία και για επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς κατά την 
άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων σας. 
 

 


