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1. Εισαγωγή 

Τα Εκπαιδευτηέ ρια Ε. Μαντουλιέδη Α.Ε. (στο εξηέ ς η «Εταιρεία» ηέ  τα «Εκπαιδευτήρια» ηέ  το 
«Σχολείο») αντιμετωπιέζουν με υπευθυνοέ τητα τα ζητηέ ματα προστασιέας προσωπικωέ ν 
δεδομεένων και ιδιωτικοέ τητας με κυέ ριο γνωέ μονα την προστασιέα των παιδιωέ ν και των 
γονεέων τους που εμπιστευέ ονται τα Εκπαιδευτηέ ρια για την εκπαιέδευση των παιδιωέ ν τους. 
Ως εκ τουέ του, η συλλογηέ  και επεξεργασιέα προσωπικωέ ν δεδομεένων αποέ  το Σχολειέο 
διενεργειέται συέ μφωνα με τον Γενικοέ  Κανονισμοέ  Προστασιέας Δεδομεένων (ΕΕ) 2016/679 
της Ευρωπαϊκηέ ς Ένωσης (στο εξηέ ς ο «Κανονισμός» ηέ  «ΓΚΠΔ» ηέ  «GDPR») και την εν γεένει 
ισχυέ ουσα νομοθεσιέα. 

 

Στο πλαιέσιο αυτοέ , δημοσιευέ ουμε την παρουέ σα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα συέ μφωνα με το αέ ρθρο 13 του Γενικουέ  Κανονισμουέ  Προστασιέας 
Δεδομεένων για να ενημερωέ σουμε σχετικαέ  με την επεξεργασιέα των προσωπικωέ ν 
δεδομεένων:  

i. μαθητών και γονέων που εγγράφονται στα Εκπαιδευτήρια και σε άλλες υπηρεσίες 
και δράσεις του (εξωσχολικά προγράμματα, θερινά προγράμματα, μεταφορά, 
σίτιση κ.λπ.),  

ii. των αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων ή πρώην συμμετεχόντων σε εξωσχολική 
δραστηριότητα στο παρελθόν, 

iii. τρίτων προσώπων (υποψήφιοι εργαζόμενοι, υποψήφιοι υπότροφοι και οι γονείς 
αυτών, υποψήφιοι μαθητές και οι γονείς αυτών, λοιποί ενδιαφερόμενοι,  

iv. επισκεπτών του δικτυακού τόπου των Εκπαιδευτηρίων 
(www.mandoulides.edu.gr).  

 

Σημειωέ νεται οέ τι καέ ποιες επιμεέρους υπηρεσιέες ηέ  δραέ σεις των Εκπαιδευτηριέων εέχουν ειδικηέ  
δηέ λωση ενημεέρωσης (privacy notice) σχετικαέ  με την επεξεργασιέα προσωπικωέ ν 
δεδομεένων η οποιέα κοινοποιειέται στα υποκειέμενα των δεδομεένων καταέ  τη στιγμηέ  εκειένη 
(π.χ. καταέ  την εγγραφηέ  του παιδιουέ  στο Σχολειέο ηέ  σε εξωσχολικαέ  προγραέ μματα, καταέ  την 
αιέτηση για εργασιέα, καταέ  την αιέτηση για εξεταέ σεις υποτροφιωέ ν κ.αέ ).  

Τα Εκπαιδευτηέ ρια επεξεργαέ ζονται και δεδομεένα ανηλιέκων. Οι πληροφοριέες στα σχετικαέ  
μεέρη αυτηέ ς της πολιτικηέ ς ισχυέ ουν τοέ σο για ενηέ λικες οέ σο και για παιδιαέ . 

Έγινε προσπαέ θεια ωέ στε η παρουέ σα πολιτικηέ  να γραφτειέ σε απληέ  και κατανοητηέ  γλωέ σσα, 
χωριές εξειδικευμεένη ορολογιέα εέτσι ωέ στε ακοέ μη και ανηέ λικοι να μπορουέ ν να 
αντιλαμβαέ νεται τα κυέ ρια σημειέα της. 
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2. Χρήσιμοι ορισμοί 

Για την καλυέ τερη ενημεέρωσηέ  σας, χρησιμοποιουέ με τους κατωτεέρω οέ ρους που εέχουν την 
αντιστοιέχως αναφεροέ μενη εέννοια: 

«Προσωπικά δεδομένα»: ειέναι οι πληροφοριέες που αφορουέ ν εένα φυσικοέ  προέ σωπο. Τα 
δεδομεένα θεωρουέ νται ως προσωπικαέ , εφοέ σον το φυσικοέ  προέ σωπο το οποιέο αφορουέ ν 
μπορειέ να ταυτοποιηθειέ αέ μεσα ηέ  εέμμεσα (οέ νομα, αριθμοέ ς ταυτοέ τητας, διευέ θυνση 
κατοικιέας, στοιχειέα επικοινωνιέας (τηλεέφωνα, email), διευέ θυνση IP address της συσκευηέ ς 
που «μπαιένει» στο διαδιέκτυο, ηλικιέα, φυέ λο, εξωτερικαέ  χαρακτηριστικαέ , οικογενειακηέ  
καταέ σταση, μορφωτικοέ  επιέπεδο, επαέ γγελμα, ενδιαφεέροντα κ.λπ.  

«Υποκείμενο των δεδομένων»: Το φυσικοέ  προέ σωπο, το οποιέο αφορουέ ν τα προσωπικαέ  
δεδομεένα.  

«Επεξεργασία» ειέναι καέ θε πραέ ξη που διενεργειέται, με ηέ  χωριές τη χρηέ ση 
αυτοματοποιημεένων μεέσων, στα προσωπικαέ  δεδομεένα, οέ πως η συλλογηέ , η καταχωέ ριση, η 
οργαέ νωση, η διαέ ρθρωση, η αποθηέ κευση, η προσαρμογηέ  ηέ  η μεταβοληέ , η αναέ κτηση, η 
αναζηέ τηση πληροφοριωέ ν, η χρηέ ση, η κοινολοέγηση με διαβιέβαση, η διαέ δοση ηέ  καέ θε αέ λλη 
μορφηέ  διαέ θεσης, η συσχεέτιση ηέ  ο συνδυασμοέ ς, ο περιορισμοέ ς, η διαγραφηέ  ηέ  η καταστροφηέ . 

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Καέ θε φυσικοέ  ηέ  νομικοέ  προέ σωπο που τηρειέ και 
επεξεργαέ ζεται προσωπικαέ  δεδομεένα και καθοριέζει το σκοποέ  τους και τον τροέ πο 
επεξεργασιέας τους (στην προκειμεένη περιέπτωση: τα Εκπαιδευτηέ ρια). 

«Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων»: η παραβιέαση της ασφαέ λειας που οδηγειέ σε 
τυχαιέα ηέ  παραέ νομη καταστροφηέ , απωέ λεια, μεταβοληέ , αέ νευ αέ δειας κοινολοέγηση ηέ  
προέ σβαση σε Προσωπικαέ  Δεδομεένα που διαβιβαέ στηκαν, αποθηκευέ τηκαν ηέ  υποβληέ θηκαν 
κατ’ αέ λλο τροέ πο σε Επεξεργασιέα. 

«Νομοθεσία»: Η ελληνικηέ  και ευρωπαϊκηέ  νομοθεσιέα για την προστασιέα των φυσικωέ ν 
προσωέ πων εέναντι της επεξεργασιέας των προσωπικωέ ν δεδομεένων τους, 
συμπεριλαμβανομεένου του Γενικουέ  Κανονισμουέ  Προστασιέας Δεδομεένων 2016/679. 

 

3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Υπευέ θυνος Επεξεργασιέας βαέ σει του αέ ρθ. 4 παρ. 7 του ΓΚΠΔ, αυτοέ ς δηλαδηέ  που τηρειέ και 
επεξεργαέ ζεται τα προσωπικαέ  σας δεδομεένα για καέ ποιο συγκεκριμεένο σκοποέ , ειέναι η 
εταιρειέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. 

Στοιχειέα επικοινωνιέας: 
6o χλμ Οδουέ  Χαριλαέ ου - Θεέρμης | 570 01 | Θεέρμη | Θεσσαλονιέκη 
Τ: +30 2310 473813 & +30 2310 474024,  
Fax: +30 210 472001 
Website: www.mandoulides.edu.gr 
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4. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) 

Το Σχολειέο εέκρινε σκοέ πιμο να οριέσει Υπευέ θυνο Προστασιέας Δεδομεένων (Data Protection 
Officer - DPO), ακοέ μη και αν αυτοέ  δεν απαιτειέται ρητωέ ς αποέ  τον ΓΚΠΔ, για την 
παρακολουέ θηση της τηέ ρησης των σχετικωέ ν διαταέ ξεων της κειέμενης νομοθεσιέας σχετικαέ  
με την Προστασιέα Προσωπικωέ ν Δεδομεένων και της συμμοέ ρφωσης με τον Κανονισμοέ .  

Στοιχειέα επικοινωνιέας: 
12o χλμ Ε.Ο. Θεσ/νιέκης - Ν. Μουδανιωέ ν | 570 01 | Θεέρμη | Θεσσαλονιέκη 
Τ: +30 2310 474024 
Ε-mail: dpo@mandoulides.edu.gr   
 
 

5. Αρμόδια Αρχή 

Αρμοέ δια αρχηέ  ειέναι η ελληνικηέ  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(ΑΠΔΠΧ). Η ΑΠΔΠΧ ειέναι επιφορτισμεένη με την παρακολουέ θηση της εφαρμογηέ ς των 
διαταέ ξεων του ΓΚΠΔ, με σκοποέ  την προστασιέα των θεμελιωδωέ ν δικαιωμαέ των και 
ελευθεριωέ ν των φυσικωέ ν προσωέ πων εέναντι της επεξεργασιέας των δεδομεένων που τα 
αφορουέ ν και τη διευκοέ λυνση της ελευέ θερης κυκλοφοριέας των δεδομεένων στην Ένωση.  

Έχετε το δικαιέωμα να προσφυέ γετε στην ΑΠΔΠΧ για ζητηέ ματα που αφορουέ ν την 
επεξεργασιέα προσωπικωέ ν σας δεδομεένων. Απαραιέτητη προϋποέ θεση ειέναι να εέχει 
προηγηθειέ προσπαέ θεια εκ μεέρους σας να ασκηέ σετε τα δικαιωέ ματαέ  σας αρχικαέ  στα 
Εκπαιδευτηέ ρια πριν προσφυέ γετε στην αρμοέ δια Αρχηέ .  

 

Σε καέ θε περιέπτωση, για θεέματα καταγγελιωέ ν, αρμοδιοτηέ των και λοιπαέ  θεέματα που 
σχετιέζονται με την προστασιέα των προσωπικωέ ν δεδομεένων μπορειέτε να επισκεφθειέτε την 
ιστοσελιέδα της (www.dpa.gr) οέ που υπαέ ρχουν αναλυτικεές πληροφοριέες. 

Στοιχειέα επικοινωνιέας: 
Κηφισιέας 1-3 | 115 23 | Αθηέ να 
Τ: +30 210 6475600 
Fax: +30 210 6475628 
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6. Τι δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση; 

Οι περισσοέ τερες αποέ  τις προσωπικεές πληροφοριέες που επεξεργαζοέ μαστε μαέ ς παρεέχονται 
αέ μεσα αποέ  εσαέ ς, συνηέ θως για εέναν αποέ  τους παρακαέ τω λοέγους: 

• Το παιδί σας έχει εγγραφεί για να φοιτήσει στα Εκπαιδευτήρια ή για να συμμετάσχει 
σε κάποια εξωσχολική δραστηριότητα (αθλητική ακαδημία, ειδικό πρόγραμμα, 
camp κ.λπ.). 

• Ως γονέας/κηδεμόνας έχετε κάνει αίτηση για ξενάγηση στους χώρους των 
Εκπαιδευτηρίων. 

• Ως γονέας/κηδεμόνας έχετε κάνει αίτηση για συμμετοχή του παιδιού σας στις 
εξετάσεις υποτροφιών. 

• Είστε απόφοιτος των Εκπαιδευτηρίων ή έχετε συμμετάσχει σε κάποια εξωσχολική 
δραστηριότητα στο παρελθόν. 

• Είστε υπεύθυνος/η για την παραλαβή του παιδιού είτε από τα Εκπαιδευτήρια είτε 
από τα σχολικά λεωφορεία. 

• Έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας για οποιονδήποτε λόγο. 

• Θέλετε να παρακολουθήσετε ή παρακολουθήσατε κάποια εκδήλωση. 

• Έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό (newsletters).  

• Μας έχετε ζητήσει πληροφορίες. 

• Έχετε υποβάλει αίτηση για να εργαστείτε στα Εκπαιδευτήρια (είτε γενικώς είτε 
απαντώντας σε συγκεκριμένη αγγελία) ή έχετε καταθέσει/αποστείλει το 
βιογραφικό σας.  

 

Τα Εκπαιδευτηέ ρια συλλεέγουν και επεξεργαέ ζονται διαέ φορες κατηγοριέες προσωπικωέ ν 
δεδομεένων, για διαφορετικουέ ς σκοπουέ ς, οέ πως φαιένεται στον πιένακα που ακολουθειέ. Στο 
πιένακα αναγραέ φεται συγκεκριμεένα ο σκοποέ ς για τον οποιέο συλλεέγουμε και 
επεξεργαζοέ μαστε τα δεδομεένα σας για καέ θε περιέπτωση αλλαέ  και η νομικηέ  βαέ ση 
επεξεργασιέας, δηλαδηέ  οι προϋποθεέσεις που ισχυέ ουν αναέ  περιέπτωση προκειμεένου η 
επεξεργασιέα να ειέναι συέ ννομη: 
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Κατηγορία 
Υποκειμένων

Δεδομένα 
που επεξεργαζόμαστε

Σκοπός για τον οποίο 
τα συλλέγουμε

Νομικές βάσεις 
επεξεργασίας

Μαθητές που φοιτούν στα 
Εκπαιδευτήρια ή 
συμμετέχουν σε 
εξωσχολικές 
δραστηριότητες

Προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία 
(Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, 
διεύθυνση κατοικίας, πιστοποιητικό γέννησης, 
οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.), στοιχεία υγείας (ΑΔΥΜ 
κ.λπ.), αξιολογικά στοιχεία (επίδοση φοίτησης, 
διαγωγή, βαθμολογία κά.) καθώς και λοιπά προσωπικά 
στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία (Αριθμός Μητρώου Αρρένων ή 
Δημοτολογίου, ιθαγένεια, γενική βαθμολογία, 
απουσίες, κυρώσεις, βραβεία, ενδεχόμενες μαθησιακές 
δυσκολίες) κ.λπ. 

Η εγγραφή / μετεγγραφή και 
φοίτηση του Μαθητή

Η συμμόρφωση με έννομη 
υποχρέωση και η 
εκτέλεση σύμβασης με το 
υποκείμενο των 
δεδομένων.

Μαθητές που φοιτούν στα 
Εκπαιδευτήρια ή 
συμμετέχουν σε 
εξωσχολικές 
δραστηριότητες

Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες ή/και video) Η προβολή του Σχολείου και η 
διατήρηση ιστορικού αρχείου.

Συγκατάθεση

Γονείς / κηδεμόνες 
μαθητών που φοιτούν στα 
Εκπαιδευτήρια

Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση 
κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), επάγγελμα καθώς και στοιχεία που 
απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών 
παραστατικών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα). 

Η εγγραφή / μετεγγραφή και 
φοίτηση του Μαθητή. Επίσης η 
επικοινωνία για θέματα 
φοίτησης των παιδιών και  η 
ενημέρωση για τις δράσεις του 
σχολείου με ενημερωτικά 
δελτία (μέσω απλού ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
sms και κοινωνικών δικτύων). 

Το έννομο συμφέρον των 
Εκπαιδευτηρίων, η 
εκτέλεση σύμβασης με το 
υποκείμενο των 
δεδομένων και η 
συμμόρφωση με έννομη 
υποχρέωση

Υποψήφιοι εργαζόμενοι Προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία 
(Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, 
τηλέφωνο, e-mail κ.λπ.), καθώς και λοιπά προσωπικά 
στοιχεία που οι ίδιοι οι υποψήφιοι δίνουν στο Σχολείο 
(στοιχεία εκπαίδευσης, προϋπηρεσίας, συστάσεις 
κ.λπ.). 

Η εξέταση αιτήσων και η 
εύρεση κατάλληλων 
υποψηφίων για κάλυψη κενών 
θέσεων εργασίας στα 
Εκπαιδευτήρια.

Το έννομο συμφέρον των 
Εκπαιδευτηρίων

Υποψήφιοι υπότροφοι και 
οι γονείς / κηδεμόνες 
αυτών

Προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία 
(Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, 
τηλέφωνο, e-mail κ.λπ.), καθώς και λοιπά προσωπικά 
στοιχεία που ενδέχεται να ζητηθούν σε επόμενη φάση 
(περιουσιακά και οικονομικά στοιχεία γονέων, 
επάγγελμα κ.λπ.). 

Η συμμετοχή των μαθητών σε 
εξετάσεις υποτροφιών και η 
χορήγηση υποτροφιών σε 
μαθητές που προκρίθηκαν στις 
εξετάσεις ενδιάμεσων τάξεων.

Το έννομο συμφέρον των 
Εκπαιδευτηρίων

Υποψήφιοι μαθητές και οι 
γονείς / κηδεμόνες αυτών

Προσωπικά και λοιπά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο, μητρώνυμο, γένος, οικογενειακή 
κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, 
επάγγελμα γονέα κ.λπ.), καθώς και λοιπά προσωπικά 
στοιχεία που ενδέχεται να ζητηθούν σε επόμενη φάση 
(περιουσιακά και οικονομικά στοιχεία γονέων, 
επάγγελμα κ.λπ.). 

Η εγραφή των μαθητών στα 
Εκπαιδευτήρια.

Το έννομο συμφέρον των 
Εκπαιδευτηρίων και η 
εκτέλεση σύμβασης με το 
υποκείμενο των 
δεδομένων.

Επισκέπτες δικτυακού 
τόπου

Data logs από το πρόγραμμα περιήγησής σας (IP-
Adress, ημερομηνία και ώρα του αιτήματος, 
φυλλομετρητής (browser) κ.λπ. καθώς και Cookies 
(απαραίτητα και προαιρετικά) βλ. παρακάτω.

Η ορθή πρόσβαση και χρήση 
της ιστοσελίδας των 
Εκπαιδευτηρίων και η βελτίωση 
της εμπειρίας περιήγησης στον 
ιστότοπο.

Το έννομο συμφέρον των 
Εκπαιδευτηρίων (για τα 
απαραίτητα στοιχεία) και 
η συγκατάθεση του 
υποκείμενου των 
δεδομένων (για τα 
προαιρετικά στοιχεία).

Απόφοιτοι Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση 
κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), επάγγελμα, έτος φοίτησης, 
βαθμολογίες, επιδόσεις κ.λπ.

Η επικοινωνία μας μαζί σας και 
η ενημέρωση και προβολή του 
Σχολείου μέσω Newsletters και 
άλλων εντύπων.

Το έννομο συμφέρον των 
Εκπαιδευτηρίων

Τρίτοι, που δε σχετίζονται 
άμεσα με το Σχολείο (για 
παρακολούθηση 
εκδήλωσης, ομιλίας κ.α.)

Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση 
κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου κ.λπ.).

Η αποτελεσματική διοργάνωση 
μιας εκδήλωσης, ομιλίας κ.α.
Η αποστολή ενημερωτικού 
υλικού (αν ζητηθεί). 

Συγκατάθεση

Τρίτοι, που δε σχετίζονται 
άμεσα με το Σχολείο (για 
εγγραφή σε ενημερωτικό 
υλικό)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η αποστολή ενημερωτικού 
υλικού (newsletter) που 
εκδίδει το Σχολείο. 

Συγκατάθεση
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Επισημαιένεται πως, σε οέ λες τις περιπτωέ σεις που η παροχηέ  δεδομεένων προσωπικουέ  
χαρακτηέ ρα αποτελειέ νομικηέ  ηέ  συμβατικηέ  υποχρεέωση ηέ  απαιέτηση για τη συέ ναψη 
συέ μβασης, το υποκειέμενο των δεδομεένων υποχρεουέ ται να παρεέχει τα δεδομεένα 
προσωπικουέ  χαρακτηέ ρα που ζητουέ νται αλλιωέ ς δεν θα ειέμαστε σε θεέση να παραέ σχουμε τις 
συγκεκριμεένες υπηρεσιέες. 

Με εξαιέρεση τα δεδομεένα που προαναφεέρθηκαν και που ειέναι απολυέ τως απαραιέτητα για 
καέ θε συναλλακτικηέ  ηέ  συμβατικηέ  σχεέση των μαθητωέ ν, των γονεέων/κηδεμοέ νων, των 
υποψηφιέων και των αποφοιέτων με τα Εκπαιδευτηέ ρια, το ειέδος και το πληέ θος των λοιπωέ ν 
δεδομεένων που συλλεέγονται εξαρταέ ται αποέ  το ειέδος της καταέ  περιέπτωση σχεέσεως και το 
προσφεροέ μενο ηέ  παρεχοέ μενο προϊοέ ν ηέ  υπηρεσιέα. 

Επιπλεέον των οέ σων αναγραέ φονται στον πιένακα, το Σχολειέο συλλεέγει και επεξεργαέ ζεται 
και τα παρακαέ τω προσωπικαέ  δεδομεένα τα οποιέα χρηέ ζουν λεπτομερεέστερης αναέ λυσης.  

 

7. Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού 

Καταέ  τη διαέ ρκεια της σχολικηέ ς χρονιαέ ς συλλεέγουμε και επεξεργαζοέ μαστε 
οπτικοακουστικοέ  υλικοέ  (αναμνηστικεές φωτογραφιέες και βιέντεο) παιδιωέ ν αποέ  τη φοιέτησηέ  
και τη συμμετοχηέ  τους σε εκπαιδευτικεές, αθλητικεές, πολιτιστικεές και αέ λλες 
δραστηριοέ τητες του Σχολειέου (εντοέ ς ηέ  εκτοέ ς του σχολικουέ  χωέ ρου) οέ πως, εξωσχολικεές 
δραστηριοέ τητες, εκδηλωέ σεις, διαγωνισμοιέ, και βραβευέ σεις, εκπαιδευτικεές εκδρομεές, 
αθλητικοιέ αγωέ νες, σχολικεές γιορτεές, παρελαέ σεις, τελετεές αποφοιέτησης, θεατρικεές και 
μουσικεές παρασταέ σεις κ.λπ.). Για καέ θε ξεχωριστηέ  δραέ ση των Εκπαιδευτηριέων υπαέ ρχει 
ξεχωριστηέ  συγκαταέ θεση των γονεέων/κηδεμοέ νων.   

Οι φωτογραφιέες και τα βιέντεο ειέναι δυνατοέ  να δημοσιευθουέ ν στα εέντυπα του Σχολειέου 
(αναμνηστικαέ  ηέ  επετειακαέ  λευκωέ ματα) και/ηέ  να αναρτηθουέ ν στην ιστοσελιέδα μας (π.χ. 
φωτογραφιέες αθλητικωέ ν ομαέ δων, ομιέλων κ.λπ.) ηέ  σε μεέσα κοινωνικηέ ς δικτυέ ωσης ηέ /και 
σε μεέσα μαζικηέ ς ενημεέρωσης - επικοινωνιέας. Επιέσης, οι φωτογραφιέες εκτυπωέ νονται σε 
αναμνηστικαέ  λευκωέ ματα, περιοδικαέ /εέντυπα που το Σχολειέο εκδιέδει και διανεέμει σε οέ λους 
τους μαθητεές και στους γονειές τους. 

Σκοποέ ς της εν λοέγω επεξεργασιέας ειέναι η προβοληέ  του Σχολειέου και η διατηέ ρηση 
ιστορικουέ  αρχειέου.  

Νομικηέ  βαέ ση αποτελειέ η συγκαταέ θεση του γονεέα κηδεμοέ να η οποιέα ειέναι και απαραιέτητη 
προϋποέ θεση για την επεξεργασιέα οπτικοακουστικουέ  υλικουέ . Η συγκαταέ θεση ζητειέται 
καταέ  το σταέ διο των εγγραφωέ ν και ειέναι ξεχωριστηέ  για καέ θε κατηγοριέα αναέ ρτησης 
οπτικοακουστικουέ  υλικουέ  (Αναμνηστικαέ , Ιστοσελιέδες, Koινωνικαέ  Διέκτυα). Επιπλεέον για 
καέ θε ξεχωριστηέ , εέκτακτη δραέ ση των Εκπαιδευτηριέων ζητειέται ξεχωριστηέ  συγκαταέ θεση 
των γονεέων/κηδεμοέ νων. Όπως αναφεέρεται παρακαέ τω, ο γονεέας/κηδεμοέ νας εέχει το 
δικαιέωμα αναέ κλησης της συγκαταέ θεσης που εέχει δωέ σει, αναέ  παέ σα στιγμηέ .    

Το οπτικοακουστικοέ  υλικοέ  διατηρειέται εφ' οέ ρου ζωηέ ς της Εταιρειέας για λοέγους ιστορικουέ  
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αρχειέου εκτοέ ς κι αν υπαέ ρχει αναέ κληση της συγκαταέ θεσης που εέχει δοθειέ.  

 

Σε καέ θε περιέπτωση, σχετικαέ  με τα οπτικοακουστικαέ  μεέσα ισχυέ ουν τα εξηέ ς: 

• Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που έχετε 
δώσει, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού σας θα 
διαγράφονται. Η εν λόγω υποχρέωση προφανώς δεν υφίσταται για φωτογραφίες που 
έχουν συμπεριληφθεί σε αναμνηστικά λευκώματα, περιοδικά/έντυπα του Σχολείου.  

• Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί (δημοσίευση σε λεύκωμα, ανάρτηση στην ιστοσελίδα κ.λπ.). 

• Επίσης, σε περίπτωση φωτογραφιών/βίντεο, όπου απεικονίζονται περισσότερα 
παιδιά, ενδεχόμενη άρνησή σας να συγκατατεθείτε στην εμφάνιση του παιδιού σας ή 
η εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν συνεπάγεται τη μη λήψη -ή 
αντίστοιχα την καταστροφή- των φωτογραφιών/βίντεο, αλλά στο μέτρο του 
δυνατού τη θόλωση μόνο της εικόνας (πρόσωπο και σώμα) του δικού σας παιδιού, 
ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμο. 

• Σε περίπτωση ανάρτησης φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού σας στην ιστοσελίδα του 
Σχολείου: 

i. Θα είναι χωρίς το όνομα και το επίθετο του μαθητή, προκειμένου να μην είναι δυνατή 
η συσχέτιση της φωτογραφίας/βίντεο με προσωπικά στοιχεία εν γένει του μαθητή. 

ii. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, για να μην είναι δυνατός ο ευρετηριασμός 
των ιστοσελίδων μας, που περιέχουν τις φωτογραφίες/βίντεο τους από μηχανές 
αναζήτησης. Επίσης, σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης θα λάβουμε τα 
εύλογα μέτρα για την ενημέρωση των τρίτων υπευθύνων επεξεργασίας που έχουν 
επεξεργασθεί τα δεδομένα.  

Ειδικαέ  για τις σημαντικεές διακριέσεις μαθητωέ ν μας -και μοέ νο για αυτεές- προκειμεένου το 
Σχολειέο να τιμηέ σει τον μαθητηέ  (την μαθηέ τρια) που διακριέθηκε για την επιέδοσηέ  του (σε 
καέ ποιον διαγωνισμοέ , σε καέ ποιο αέ θλημα, σε καέ ποια εκδηέ λωση κ.α.) καθωέ ς και να 
ενημερωέ σει τους αέ λλους γονειές και μαθητεές, αλλαέ  και το ευρυέ τερο κοινοέ  για τη διαέ κριση 
αυτηέ ν, αναρταέ  φωτογραφιέα (ηέ /και βιέντεο) του μαθητηέ  στην ιστοσελιέδα του, στον 
λογαριασμοέ  του Σχολειέου στα social media, στο Newsletter που εκδιέδει και διανεέμεται σε 
γονειές του Σχολειέου, και σε αναμνηστικαέ  λευκωέ ματα/εέντυπα. Ειδικαέ  για τις περιπτωέ σεις 
αυτεές και στο πλαιέσιο του συγκεκριμεένου σκοπουέ , η δημοσιέευση φωτογραφιωέ ν ηέ /και 
βιέντεο του μαθητηέ  θα συνοδευέ εται αποέ  το ονοματεπωέ νυμο του παιδιουέ  αλλαέ  οέχι αποέ  αέ λλα 
προσωπικαέ  στοιχειέα. Για το λοέγο αυτοέ  οι γονειές/κηδεμοέ νες διένουν Ειδικηέ  Συγκαταέ θεση, 
την οποιέα μπορουέ ν να ανακαλεέσουν αναέ  παέ σα στιγμηέ .  
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8. Επεξεργασία δεδομένων υγείας 

Τα δεδομεένα υγειέας ανηέ κουν στις Ειδικεές Κατηγοριέες Δεδομεένων ηέ  αλλιωέ ς στα Ευαιέσθητα 
Δεδομεένα. Το Σχολειέο δε συλλεέγει και γενικωέ ς δεν επεξεργαέ ζεται ευαιέσθητα δεδομεένα 
προσωπικουέ  χαρακτηέ ρα παραέ  μοέ νο στις περιπτωέ σεις που αυτοέ  απαιτειέται ρηταέ  αποέ  
διαέ ταξη νοέ μου ηέ  βαέ σει των προϋποθεέσεων που θεέτει ο ΓΚΠΔ στην παραέ γραφο 2 του 
αέ ρθρου 9. 

Πληέ ν του Ατομικουέ  Δελτιέου Υγειέας Μαθητηέ  (ΑΔΥΜ) το οποιέο υποχρεωτικαέ  αποέ  το νοέ μο το 
προσκομιέσει ο μαθητηέ ς στο Σχολειέο, για προληπτικουέ ς λοέγους επεξεργαζοέ μαστε δεδομεένα 
υγειέας του παιδιουέ  σας, που θα μας γνωστοποιηέ σετε (ηέ  θα λαέ βουμε στο πλαιέσιο τακτικωέ ν 
ιατρικωέ ν ελεέγχων, με βαέ ση τον Εσωτερικοέ  Κανονισμοέ  Λειτουργιέας).  

Σκοποέ ς ειέναι η ασφαληέ ς συμμετοχηέ  του παιδιουέ  σας στις δραστηριοέ τητες του Σχολειέου 
μας και η δυνατοέ τηταέ  μας να ανταποκριθουέ με με καλυέ τερα αντανακλαστικαέ  σε τυχοέ ν 
εέκτακτα περιστατικαέ  και πιθανεές ιδιαιτεροέ τητες του ιατρικουέ  του ιστορικουέ  και εν γεένει 
της υγειέας του.  

Νομικηέ  βαέ ση αποτελειέ το εέννομο συμφεέρον των Εκπαιδευτηριέων (πλην των ΑΔΥΜ οέ που 
νομικηέ  βαέ ση αποτελειέ η συμμοέ ρφωση με εέννομη υποχρεέωση). 

Αποδεέκτες των ως αέ νω δεδομεένων υγειέας του παιδιουέ  ενδεέχεται να ειέναι ιατρικοέ  και 
νοσηλευτικοέ  προσωπικοέ  που συνεργαέ ζεται με το σχολειέο ηέ , σε περιέπτωση εέκτακτου 
περιστατικουέ , τριέτος ιατροέ ς ηέ  νοσοκομειέο. 

Πληροφοριέες για ενδεχοέ μενα προβληέ ματα υγειέας του παιδιουέ  σας (αλλεργιέες, λιποθυμικεές 
ταέ σεις, φαρμακευτικηέ  αγωγηέ  κ.λπ.), που εσειές θεωρειέτε οέ τι πρεέπει να μας γνωριέσετε και 
τα οποιέα στη διαέ ρκεια της χρονιαέ ς, αναέ λογα με την τυχοέ ν εμφαέ νιση καέ ποιου προβληέ ματος 
του παιδιουέ , ειέναι πιθανοέ  να γνωστοποιηθουέ ν, ειέτε αποέ  το ιέδιο ειέτε αποέ  το σχολειέο μας 
στους συνεργαζοέ μενους γιατρουέ ς και νοσοκοέ μους του σχολειέου, υποέ  την προϋποέ θεση οέ τι 
θα παραέ σχετε τη συγκαταέ θεσηέ  σας για την επεξεργασιέα τους. 

 

9. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;  

Σε καμιέα περιέπτωση δεν θα κοινοποιηέ σουμε τα προσωπικαέ  σας δεδομεένα σε τριέτους για 
σκοπουέ ς αέ μεσης προωέ θησης προϊοέ ντων ηέ  υπηρεσιωέ ν.  

Δεν εέχουμε καμιέα προέ θεση να διαβιβαέ σουμε δεδομεένα προσωπικουέ  χαρακτηέ ρα σε τριέτη 
χωέ ρα ηέ  διεθνηέ  οργανισμοέ .  

Η αποέ  μεέρους μας επεξεργασιέα περιοριέζεται εντοέ ς του σχολειέου και τα προσωπικαέ  
δεδομεένα θα ειέναι διαθεέσιμα αποκλειστικαέ  στο διδακτικοέ  και διοικητικοέ  προσωπικοέ  μας, 
που δεσμευέ εται -μεέσω συέ μβασης- με υποχρεέωση τηέ ρησης εμπιστευτικοέ τητας. 
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Αποδεέκτες των προσωπικωέ ν δεδομεένων ειέναι:  

 Δημοέ σιες αρχεές (Υπουργειέο Παιδειέας και οι αποκεντρωμεένες υπηρεσιέες του, η 
Ανεξαέ ρτητη Αρχηέ  Δημοσιέων Εσοέ δων, τα ΚΕΔΔΥ ηέ  αντιέστοιχοι δημοέ σιοι φορειές). 

 Δικαστικεές και εισαγγελικεές αρχεές σε περιέπτωση εέγερσης αξιωέ σεων ηέ  αξιοέ ποινων 
πραέ ξεων. 

 Άλλα σχολειέα (δημοέ σια ηέ  ιδιωτικαέ ) σε περιέπτωση μετεγγραφηέ ς του παιδιουέ  σας.  

 Ανωέ τατα εκπαιδευτικαέ  ιδρυέ ματα του εσωτερικουέ  ηέ  του εξωτερικουέ .  

 Φορειές με τους οποιέους συνεργαέ ζεται καταέ  περιέπτωση το σχολειέο στο πλαιέσιο 
εκπαιδευτικωέ ν, αθλητικωέ ν, πολιτιστικωέ ν και αέ λλων δραστηριοτηέ των (π.χ. Ένωση 
Ελληέ νων Φυσικωέ ν, Ελληνικηέ  Μαθηματικηέ  Εταιρειέα, Βρετανικοέ  Συμβουέ λιο, 
ταξιδιωτικαέ  γραφειέα κ.λπ.). 

 Εξωτερικοιέ συνεργαέ τες του σχολειέου, οέ πως οδηγοιέ και συνοδοιέ σχολικωέ ν 
λεωφορειέων, φωτογραέ φοι, γραφιέστες, τυπογραέ φοι και επιμελητεές εέκδοσης 
αναμνηστικωέ ν εντυέ πων του σχολειέου, νοσηλευτικοέ  προσωπικοέ , νομικοιέ κ.λπ., που 
δεσμευέ ονται με υποχρεέωση τηέ ρησης εμπιστευτικοέ τητας, και μοέ νο καταέ  το μεέτρο 
που απαιτειέται για την εκτεέλεση των συγκεκριμεένων καθηκοέ ντων/εντολωέ ν που εέχει 
ο καθεένας στο πλαιέσιο των προαναφεροέ μενων σκοπωέ ν επεξεργασιέας. 

 Ασφαλιστικηέ  εταιρειέα.  Σκοποέ ς ειέναι η ασφαλιστικηέ  καέ λυψη υγειέας των μαθητωέ ν για 
τον χροέ νο που βριέσκεται στο Σχολειέο. Σε αυτηέ  την περιέπτωση τα δεδομεένα των 
μαθητωέ ν ηέ /και τα δικαέ  σας ως γονειές/κηδεμοέ νες διαβιβαέ ζονται μοέ νον για την 
περιέπτωση που επεέλθει ο ασφαλιστικοέ ς κιένδυνος. Σημειωτεέον οέ τι το σχολειέο μας 
καταρτιέζει ασφαέ λιση υπεέρ τριέτου (δηλαδηέ  των μαθητωέ ν) για την περιέπτωση που 
συμβειέ καέ ποιο ατυέ χημα ηέ  ανακυέ ψει αέ λλο προέ βλημα υγειέας στον μαθητηέ  καταέ  τη 
διαέ ρκεια που βριέσκεται στη σφαιέρα ευθυέ νης μας.   

 Τριέτα προέ σωπα, οέ πως τραέ πεζες, διοργανωτεές εκδηλωέ σεων/δραέ σεων προκειμεένου 
να ικανοποιηθειέ καέ ποιο αιέτημα που υπεέβαλε το υποκειέμενο των δεδομεένων για 
χρηέ ση υπηρεσιέας.   

 

10. Χρήση ιστοσελίδας  

Τα στοιχειέα που επεξεργαζοέ μαστε καταέ  την ειέσοδοέ  σας στον διαδικτυακοέ  τοέ πο των 
Εκπαιδευτηριέων www.mandoulides.edu.gr ειέναι τα εξηέ ς: 

 Στοιχειέα που καταχωριέζονται αυτοέ ματα στον εξυπηρετητηέ  μας (data logs, cookies) 

 Στοιχειέα που καταχωριέζετε εσειές. Για να επικοινωνηέ σετε μαζιέ μας, ειέτε μεέσω e-mail 
ειέτε μεέσω της φοέ ρμας επικοινωνιέας της ιστοσελιέδας μας, αποθηκευέ ουμε τα 
δεδομεένα τα οποιέα μας παρεέχετε (το e-mail σας, πιθανοέ ν το οέ νομα και το τηλεέφωνοέ  
σας), προκειμεένου να απαντηέ σουμε στα ερωτηέ ματαέ  σας. Στο πλαιέσιο αυτοέ , εφοέ σον 

about:blank
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η αποθηέ κευση δεν απαιτειέται πλεέον, διαγραέ φουμε τα εν λοέγω δεδομεένα ηέ  
περιοριέζουμε την επεξεργασιέα τους, στη περιέπτωση που δεν υφιέσταται υποχρεέωση 
αποθηέ κευσης αποέ  τον νοέ μο. 

Σκοποέ ς επεξεργασιέας ειέναι η ορθηέ  προέ σβαση και χρηέ ση της ιστοσελιέδας των 
Εκπαιδευτηριέων και η βελτιέωση της εμπειριέας περιηέ γησης στον ιστοέ τοποέ  μας. 

Η επεξεργασιέα των δεδομεένων σας μεέσω του ιστοέ τοπου στηριέζεται στις κατωτεέρω 
νομικεές βαέ σεις που προβλεέπονται στη νομοθεσιέα: 

• Βάση για την καταχώριση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτόκολλου και την 
επεξεργασία των στοιχείων από τα αρχεία καταγραφής και το υποχρεωτικό cookie, 
είναι το έννομο συμφέρον μας να προστατεύουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα 
του ιστότοπου. 

• Η επεξεργασία των στοιχείων από τα προαιρετικά cookies στηρίζεται στη 
συγκατάθεσή σας δηλαδή στην ενεργοποίηση κάθε cookie κατά την είσοδό σας στον 
ιστότοπο, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε με τον ίδιο τρόπο, 
απενεργοποιώντας τα cookies που δεν επιθυμείτε. 

Χροέ νος τηέ ρησης των δεδομεένων. Η διευέ θυνση διαδικτυακουέ  πρωτοκοέ λλου (IP address) 
της συσκευηέ ς σας (υπολογιστηέ ς, κινητοέ  ηέ  ταμπλεέτα) που καταχωριέζεται αυτοέ ματα στον 
εξυπηρετητηέ  μας (server) καταέ  την ειέσοδοέ  σας στον ιστοέ τοποέ  μας τηρειέται τρεις μηέ νες 
αποέ  την ημερομηνιέα εισοέ δου σας στον ιστοέ τοπο και, εν συνεχειέα, διαγραέ φεται αυτομαέ τως. 

Τα session cookies διαγραέ φονται οέ ταν αποσυνδεθειέτε ηέ  κλειέσετε τον περιηγητηέ , καθοέ σον 
αφοραέ  στα «προαιρετικαέ ». 

Για να ενημερωθειέτε αναλυτικαέ  σχετικαέ  με την επεξεργασιέα προσωπικωέ ν δεδομεένων που 
διενεργειέται μεέσω του site μας καθωέ ς και για την πολιτικηέ  των cookies παρακαλουέ με 
πατηέ στε εδώ. 

 

11. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα;  

Τα ανωτεέρω προσωπικαέ  δεδομεένα θα διατηρηθουέ ν καταέ  τον χροέ νο που οριέζεται για καέ θε 
εένα αποέ  αυταέ  στην εκαέ στοτε ισχυέ ουσα νομοθεσιέα και συέ μφωνα με το σκοποέ  
επεξεργασιέας. Σε περιέπτωση εέγερσης αξιωέ σεων, θα διατηρηθουέ ν επιέ οέ σο χροέ νο απαιτειέται 
για την αμεταέ κλητη επιέλυσηέ  τους.  

Τα κυέ ρια κριτηέ ρια που καθοριέζουν το χρονικοέ  διαέ στημα τηέ ρησης των δεδομεένων ειέναι:  

• Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης. 

• Οι απαιτήσεις διάρκειας που ορίζει η νομοθεσία προκειμένου το Σχολείο να 
συμμορφώνεται με έννομη υποχρέωση (π.χ. υποχρέωση τήρησης στοιχείων από το 
Υπ. Παιδείας). 

https://mandoulides.edu.gr/privacy-notice/#chrisimoi-orismoi
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• Οι απαιτήσεις διάρκειας προκειμένου το Σχολείο να υπερασπιστεί έννομα δικαιώματά 
του (π.χ. διεκδίκηση δεδουλευμένων). 

• Η ανάγκη τήρησης ιστορικού αρχείου. 

Μεταέ  την αποφοιέτηση του μαθητηέ , το Σχολειέο θα διατηρηέ σει τα στοιχειέα επικοινωνιέας με 
σκοποέ  την ενημεέρωση και επικοινωνιέα για τις δραέ σεις του (π.χ. εκδηλωέ σεις αποφοιέτων), 
εκτοέ ς εαέ ν ασκηθειέ το δικαιέωμα εναντιέωσης (βλ. παρακαέ τω). 

Το ονοματεπωέ νυμο του μαθητηέ  (και αφοέ του αποφοιτηέ σει), καθωέ ς και το πολυμεσικοέ  
υλικοέ  (φωτογραφιέες/βιέντεο κ.αέ .) του μαθητηέ , ειέτε φυσικοέ  ειέτε ηλεκτρονικοέ  
αποθηκευμεένο στο Σχολειέο ειέτε και τυχοέ ν αναρτημεένο στην ιστοσελιέδα και στα μεέσα 
κοινωνικηέ ς δικτυέ ωσης, το οποιέο αποτελειέ ιστορικοέ  αρχειέο του σχολειέου μας (για 
παραέ δειγμα Περιοδικοέ  ηέ  Λευέ κωμα Μαθητωέ ν, υλικοέ  τελετηέ ς βραβευέ σεων, υλικοέ  
συμμετοχηέ ς σε διαγωνισμουέ ς/συνεέδρια, αρχειέο αποφοιέτων κ.λπ.) θα διατηρηθειέ εφ’ οέ ρου 
ζωηέ ς της Εταιρειέας μας ως παρακαταθηέ κη του σχολειέου, εκτοέ ς αν ανακαλεέσετε τη 
συγκαταέ θεσηέ  σας, που παρεέχεται σε ξεχωριστοέ  πεδιέο κατωτεέρω, οποέ τε θα διαγραφουέ ν 
αέ μεσα, στο μεέτρο που δεν προσβαέ λλονται εέτσι δικαιωέ ματα αέ λλων προσωέ πων.  

Ειδικαέ  για τους υποψηφιέους εργαζομεένους οι οποιέοι υποβαέ λλουν τα βιογραφικαέ  τους 
σημειωέ ματα, ειέτε για καέ λυψη συγκεκριμεένων θεέσεων ειέτε για λοέγους αρχειοθεέτησης και 
μελλοντικηέ ς επεξεργασιέας, σημειωέ νονται τα εξηέ ς: τα στοιχειέα που υποβαέ λλονται και 
αφορουέ ν στα Βιογραφικαέ  καθωέ ς και τα τεστ και οι αξιολογηέ σεις τους διατηρουέ νται αποέ  
τα Εκπαιδευτηέ ρια για χρονικοέ  διαέ στημα ενοέ ς (1) εέτους και στη συνεέχεια διαγραέ φονται 
αποέ  το συέ νολο των βαέ σεων. Διευκρινιέζεται οέ τι η διαγραφηέ  πραγματοποιειέται στο τεέλος 
του ημερολογιακουέ  εέτους εντοέ ς του οποιέου συμπληρωέ νεται το χρονικοέ  διαέ στημα του ενοέ ς 
(1) εέτους. 

Ειδικαέ  για τους χρηέ στες της ιστοσελιέδας η διευέ θυνση διαδικτυακουέ  πρωτοκοέ λλου (IP 
address) της συσκευηέ ς σας (υπολογιστηέ ς, κινητοέ  ηέ  ταμπλεέτα) που καταχωριέζεται 
αυτοέ ματα στον εξυπηρετητηέ  μας (server) καταέ  την ειέσοδοέ  σας στον ιστοέ τοποέ  μας τηρειέται 
τρεις μηέ νες αποέ  την ημερομηνιέα εισοέ δου σας στον ιστοέ τοπο και, εν συνεχειέα, διαγραέ φεται 
αυτομαέ τως. Τα session (απαραιέτητα) cookies διαγραέ φονται οέ ταν αποσυνδεθειέτε ηέ  
κλειέσετε τον περιηγητηέ .  

Γενικοέ τερα, στοιχειέα που εσειές μας παρεέχετε για να επικοινωνηέ σετε μαζιέ μας, ειέτε μεέσω e-
mail ειέτε μεέσω της φοέ ρμας επικοινωνιέας της ιστοσελιέδας μας, αποθηκευέ ονται για οέ σο 
καιροέ  απαιτειέται, προκειμεένου να απαντηέ σουμε στα ερωτηέ ματαέ  σας και, εφοέ σον η 
αποθηέ κευση δεν απαιτειέται πλεέον, διαγραέ φουμε τα εν λοέγω δεδομεένα ηέ  περιοριέζουμε την 
επεξεργασιέα τους, στη περιέπτωση που δεν υφιέσταται υποχρεέωση αποθηέ κευσης αποέ  το 
νοέ μο.  

Σε  περιέπτωση εέγερσης δικαστικωέ ν ηέ  εξωέ δικων αξιωέ σεων, τα δεδομεένα θα διατηρηθουέ ν 
μεέχρι την αμεταέ κλητη επιέλυση ηέ  την παραγραφηέ  τους. 
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12. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων; 

Μπορειέτε αναέ  παέ σα στιγμηέ  να ασκηέ σετε τα εξηέ ς δικαιωέ ματα: 

 Δικαιέωμα προέ σβασης, δηλαδηέ  να πληροφορηθειέτε καταέ  ποέ σο υφιέστανται 
επεξεργασιέα τα προσωπικαέ  δεδομεένα που σας αφορουέ ν  

 Δικαιέωμα διοέ ρθωσης και συμπληέ ρωσης ανακριβωέ ν και ελλιπωέ ν δεδομεένων.  

 Δικαιέωμα φορητοέ τητας (μοέ νο εαέ ν επεξεργαζοέ μαστε πληροφοριέες με βαέ ση τη 
συγκαταέ θεσηέ  σας, ηέ  συέ ναψη συέ μβασης και η επεξεργασιέα ειέναι αυτοματοποιημεένη).  

 Δικαιέωμα να ζητηέ σετε τη διαγραφηέ  δεδομεένων και/ηέ  περιορισμοέ  της επεξεργασιέας 
τους υποέ  την προϋποέ θεση οέ τι δε συντρεέχει αέ λλη νομικηέ  βαέ ση επεξεργασιέας. 

 Δικαιέωμα εναντιέωσης:  

i. Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms.  

ii. Στη διαβίβαση δεδομένων στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες που 
μας παρέχουν ασφάλιση.  

iii. Στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση, πάντοτε φυσικά 
υπό την προϋπόθεση ότι το σχολείο κρίνει, κατόπιν στάθμισης, ότι η χορήγησή 
τους είναι αναγκαία και πρόσφορη για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του 
(τρίτου) ενώπιον δικαστικών αρχών. 

 Δικαιέωμα αναέ κλησης, αναέ  παέ σα στιγμηέ , της συγκαταέ θεσης που εέχετε χορηγηέ σει για 
οποιονδηέ ποτε λοέγο (επεξεργασιέα φωτογραφιέας/βιέντεο του παιδιουέ  σας κ.λπ.).   

Για να ασκηέ σετε το δικαιέωμα αναέ κλησης της συγκαταέ θεσηέ ς σας παρακαλωέ  
πατηέ σατε εδώ. 

 Δικαιέωμα υποβοληέ ς καταγγελιέας στην αρμοέ δια Αρχηέ . Σε περιέπτωση που θεωρηέ σετε 
οέ τι θιέγονται καθ' οιονδηέ ποτε τροέ πο τα προσωπικαέ  σας δεδομεένα, μπορειέτε να 
υποβαέ λετε αναέ  παέ σα στιγμηέ  καταγγελιέα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

 

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα Δικαιώματά σας;  

Για την αέ σκηση των δικαιωμαέ των σας μπορειέτε να υποβαέ λλετε ειδικοέ  Έντυπο Αιέτησης 
Άσκησης Δικαιωμαέ των με τους εξηέ ς τροέ πους: 

i. Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση: 
dpo@mandoulides.edu.gr. 

ii. Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία των Εκπαιδευτηρίων στη διεύθυνση: 
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε., 12o χλμ Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης - Ν. 
Μουδανιών, ΤΚ 570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, υπόψιν D.P.O. 

https://mandoulides.edu.gr/wp-content/uploads/2020/08/20200806_Mandoulides_Anaklisi_Sygkatathesis.pdf
about:blank
about:blank
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iii. Αυτοπροσώπως στα γραφεία των Εκπαιδευτηρίων στην παραπάνω διεύθυνση.     

Για να ασκηέ σετε καέ ποιο αποέ  τα δικαιωέ ματαέ  σας και να υποβαέ λλετε το ειδικοέ  Έντυπο 
Αιέτησης Άσκησης Δικαιωμαέ των παρακαλωέ  πατηέ σατε εδώ. 

 

14. Ασφάλεια 

Τα Εκπαιδευτηέ ρια λαμβαέ νουν τα καταέ λληλα μεέτρα ασφαέ λειας, για να διασφαλιέσουν την 
καλυέ τερη δυνατηέ  φυέ λαξη οέ λων των προσωπικωέ ν δεδομεένων και την αποφυγηέ  καταέ  λαέ θος 
απωέ λειας, χρηέ σης ηέ  μη εξουσιοδοτημεένης προέ σβασης στα προσωπικαέ  δεδομεένα και 
περιοριέζουν την προέ σβαση στα προσωπικαέ  δεδομεένα σε αέ τομα που πραγματικαέ  τη 
χρειαέ ζονται για την εκτεέλεση των καθηκοέ ντων τους. Το Σχολειέο εφαρμοέ ζει 
αποτελεσματικαέ , τοέ σο καταέ  τη στιγμηέ  του καθορισμουέ  των μεέσων επεξεργασιέας οέ σο και 
καταέ  τη στιγμηέ  της επεξεργασιέας, καταέ λληλα τεχνικαέ  και οργανωτικαέ  μεέτρα, οέ πως 
κρυπτογραέ φηση δεδομεένων, εέλεγχος των προσβαέ σεων, τειέχη προστασιέας (firewalls), 
εναλλασσοέ μενοι κωδικοιέ προέ σβασης (passwords), penetration tests κ.α.  

Τα προέ σωπα που επεξεργαέ ζονται προσωπικαέ  δεδομεένα για λογαριασμοέ  του Σχολειέου 
πραέ ττουν αναέ λογα με την εξουσιοδοέ τηση που τους εέχει δοθειέ αποέ  αυτοέ  και δεσμευέ ονται 
ως προς την εμπιστευτικοέ τητα των ενεργειωέ ν τους με Συμβαέ σεις. Παραέ λληλα, γιένονται 
εκπαιδευέ σεις στο προσωπικοέ  σχετικαέ  με την προστασιέα των προσωπικωέ ν δεδομεένων και 
τον ΓΚΠΔ.  

Το Σχολειέο εέχει θεσπιέσει διαδικασιέες για την αντιμετωέ πιση τυχοέ ν παραβιαέ σεων 
ασφαέ λειας δεδομεένων, προκειμεένου να ειέναι σε θεέση να συμμορφωέ νεται με τις νοέ μιμες 
υποχρεωέ σεις της σε περιέπτωση παραβιέαση προσωπικωέ ν δεδομεένων. 

Παραέ  το γεγονοέ ς οέ τι τα Εκπαιδευτηέ ρια λαμβαέ νουν τα καταέ λληλα μεέτρα ασφαέ λειας για τη 
διαφυέ λαξη της εμπιστευτικοέ τητας, της ακεραιοέ τητας και της διαθεσιμοέ τητας των 
προσωπικωέ ν δεδομεένων, η διαβιέβαση πληροφοριωέ ν μεέσω του διαδικτυέ ου δεν ειέναι ποτεέ 
απολυέ τως ασφαληέ ς. Ως εκ τουέ του δεν μπορουέ με να εγγυηθουέ με την ασφαέ λειαέ  τους, οέ ταν 
μεταδιέδονται μεέσω οποιουδηέ ποτε ηλεκτρονικουέ  μεέσου, επομεένως οποιαδηέ ποτε 
διαβιέβαση τεέτοιου τυέ που γιένεται με ευθυέ νη του αποστολεέα. 

 

15. Αναθεωρήσεις 

Η παρουέ σα Πολιτικηέ  Προστασιέας Δεδομεένων Προσωπικουέ  Χαρακτηέ ρα τεέθηκε σε ισχυέ  στις 
25/05/2018 και συνταέ χθηκε κατ’ εφαρμογηέ  των διαταέ ξεων του Γενικουέ  Κανονισμουέ  
Προστασιέας Δεδομεένων (ΕΕ) 2016/679 της Ε.Ε. και της ελληνικηέ ς νομοθεσιέας  

Πριν αποέ  καέ θε ενδεχοέ μενη αλλαγηέ  στην επεξεργασιέα προσωπικωέ ν δεδομεένων μεέσω του 
ιστοέ τοπου, θα τροποποιηέ σουμε αντιέστοιχα την παρουέ σα ενημεέρωση και θα την 
αναρτηέ σουμε, ωέ στε να ενημερωθειέτε σχετικαέ  και να μπορειέτε να ασκειέτε αποτελεσματικαέ  

https://mandoulides.edu.gr/wp-content/uploads/2020/08/20200806_Mandoulides_Entypo_Askisis_Dikaiomaton.pdf
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τα δικαιωέ ματαέ  σας. Οποιαδηέ ποτε σχετικηέ  ενημεέρωση θα κοινοποιειέται μεέσω του 
παροέ ντος ιστοέ τοπου (www.mandoulides.edu.gr). 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2020. 
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