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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σύμφωνα με τον νέο εθνικό νόμο 4624/2019 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, χρειαζόμαστε τη ρητή 
συγκατάθεσή σας στο Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για να μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα στοιχεία σας σε 

κατάλογο δεδομένων, ο οποίος είναι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή αρχείου που διατηρεί ο Σύλλογος. 

Σκοπός είναι η συλλογή δεδομένων ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους γονείς / κηδεμόνες για εκδηλώσεις ή 

άλλα επείγοντα θέματα του σχολείου των παιδιών τους και γενικότερα για την ενημέρωση των γονιών και κηδεμόνων 

και τη δραστηριοποίηση τους για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. 

• Πηγή πληροφόρησης: Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ΜΟΝΟ 

από τους Γονείς / Κηδεμόνες. 

• Δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται: ονοματεπώνυμο γονέων / κηδεμόνων, ηλεκτρονική διεύθυνση 
γονέων / κηδεμόνων, τηλέφωνα επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο & τάξη φοίτησης μαθητών / μαθητριών, διεύθυνση 

κατοικίας, επάγγελμα. 

• Διαβίβαση δεδομένων: ΔΕΝ θα διαβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, πουλήσουμε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

διαθέσουμε με ή χωρίς αντάλλαγμα τα παραπάνω δεδομένα σας, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη 

ρητή συγκατάθεσή σας. 

• Χρόνος διατήρησης & επεξεργασίας: Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει 

επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σας για όσο χρόνο φοιτούν οι μαθητές/μαθήτριες στο Δημοτικό σχολείο 

Αγίας Μαρίνας, με τη δυνατότητα ανανέωσης αυτών μετά από δική σας αίτηση. 

• Δικαιώματα:  Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας, στο σύνολο ή εν 

μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση 
προ της ανάκλησής της. Επιπλέον, έχετε όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον νόμο και συγκεκριμένα: 

ü Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφονται παραπάνω, που τηρεί, 

διαθέτει και επεξεργάζεται ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων. 

ü Δικαιούστε να ζητήσετε την επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. 

ü Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων  

εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν 

συλλεχθεί. 

ü Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας. 
ü Δικαιούστε να λαμβάνετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει. 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια από τα δικαιώματά σας, στέλνετε το αίτημά σας στο e-mail του 

συλλόγου (syl.gon.kid.dim.sch.ag.marinas@gmail.com) ή το παραδίδετε αυτοπροσώπως στον / στην εκάστοτε 

Πρόεδρο του ΔΣ και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιήσει το αίτημά σας 

εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του ή τους λόγους 

που την εμποδίζουν. 


