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1.

Εισαγωγή

Τα Εκπαιδευτηήρια Ε. Μαντουλιήδη Α.Ε. (στο εξηής η «Εταιρεία» ηή τα «Εκπαιδευτήρια» ηή το
«Σχολείο») αντιμετωπιήζουν με υπευθυνοήτητα τα ζητηήματα προστασιήας προσωπικωήν
δεδομεέ νων και ιδιωτικοότητας με κυίριο γνωίμονα την προστασιία των παιδιωίν και των
γονεέ ων τους που εμπιστευέ ονται τα Εκπαιδευτηήρια για την εκπαιίδευση των παιδιωίν τους.
Ως εκ τουέ του, η συλλογηέ και επεξεργασιέα προσωπικωέν δεδομεέ νων αποέ το Σχολειίο
διενεργειίται συύμφωνα με τον Γενικοό Κανονισμοό Προστασιέας Δεδομεέ νων (ΕΕ) 2016/679
της Ευρωπαϊκηής Ένωσης (στο εξηής ο «Κανονισμός» ηή «ΓΚΠΔ» ηή «GDPR») και την εν γεέ νει
ισχυίουσα νομοθεσιία.
Στο πλαιίσιο αυτοί, δημοσιευίουμε την παρουίσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα συάμφωνα με το αάρθρο 13 του Γενικουά Κανονισμουά Προστασιάας
Δεδομεάνων για να ενημερωάσουμε σχετικαά με την επεξεργασιία των προσωπικωών
δεδομεέ νων:
i.

ii.

iii.
iv.

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

των αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων ή πρώην συμμετεχόντων σε εξωσχολική
δραστηριότητα στο παρελθόν,
τρίτων προσώπων (υποψήφιοι εργαζόμενοι, υποψήφιοι υπότροφοι και οι γονείς
αυτών, υποψήφιοι μαθητές και οι γονείς αυτών, λοιποί ενδιαφερόμενοι,
επισκεπτών
του
δικτυακού
(www.mandoulides.edu.gr).

τόπου

των

Εκπαιδευτηρίων

Σημειωάνεται οάτι καάποιες επιμεάρους υπηρεσιάες ηά δραάσεις των Εκπαιδευτηριέων εέ χουν ειδικηέ
δηέ λωση ενημεέ ρωσης (privacy notice) σχετικαά με την επεξεργασιάα προσωπικωάν
δεδομεέ νων η οποιέα κοινοποιειέται στα υποκειέμενα των δεδομεέ νων καταά τη στιγμηά εκειάνη
(π.χ. καταά την εγγραφηά του παιδιουά στο Σχολειάο ηά σε εξωσχολικαά προγραά μματα, καταά την
αιάτηση για εργασιάα, καταά την αιάτηση για εξεταάσεις υποτροφιωάν κ.αά).

Τα Εκπαιδευτηάρια επεξεργαάζονται και δεδομεάνα ανηλιάκων. Οι πληροφοριάες στα σχετικαά
μεάρη αυτηάς της πολιτικηάς ισχυάουν τοάσο για ενηάλικες οάσο και για παιδιαά.

Έγινε προσπαάθεια ωάστε η παρουάσα πολιτικηά να γραφτειά σε απληά και κατανοητηά γλωάσσα,
χωριές εξειδικευμεέ νη ορολογιέα εέ τσι ωέστε ακοήμη και ανηήλικοι να μπορουύν να
αντιλαμβαάνεται τα κυάρια σημειάα της.
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2.

Χρήσιμοι ορισμοί

Για την καλυέ τερη ενημεέ ρωσηέ σας, χρησιμοποιουέ με τους κατωτεέ ρω οέ ρους που εέ χουν την
αντιστοιέχως αναφεροέ μενη εέ ννοια:

«Προσωπικά δεδομένα»: ειέναι οι πληροφοριέ ες που αφορουέ ν εέ να φυσικοέ προέ σωπο. Τα
δεδομεάνα θεωρουάνται ως προσωπικαά, εφοάσον το φυσικοά προάσωπο το οποιάο αφορουάν
μπορειά να ταυτοποιηθειά αάμεσα ηά εάμμεσα (οάνομα, αριθμοός ταυτοότητας, διευόθυνση
κατοικιίας, στοιχειέα επικοινωνιέας (τηλεέ φωνα, email), διευύθυνση IP address της συσκευηή ς
που «μπαιίνει» στο διαδιίκτυο, ηλικιάα, φυάλο, εξωτερικαά χαρακτηριστικαά, οικογενειακηά
καταάσταση, μορφωτικοά επιάπεδο, επαάγγελμα, ενδιαφεάροντα κ.λπ.

«Υποκείμενο των δεδομένων»: Το φυσικοί προίσωπο, το οποιίο αφορουάν τα προσωπικαά
δεδομεέ να.
«Επεξεργασία» ειάναι καάθε πραάξη που διενεργειάται, με ηή χωριής τη χρηήση
αυτοματοποιημεάνων μεάσων, στα προσωπικαά δεδομεάνα, οάπως η συλλογηά, η καταχωάριση, η
οργαάνωση, η διαάρθρωση, η αποθηάκευση, η προσαρμογηά ηά η μεταβοληά, η αναάκτηση, η
αναζηά τηση πληροφοριωάν, η χρηά ση, η κοινολοάγηση με διαβιάβαση, η διαάδοση ηά καάθε αάλλη
μορφηά διαάθεσης, η συσχεάτιση ηά ο συνδυασμοάς, ο περιορισμοάς, η διαγραφηά ηά η καταστροφηά.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Καάθε φυσικοά ηά νομικοά προάσωπο που τηρειά και
επεξεργαάζεται προσωπικαά δεδομεάνα και καθοριίζει το σκοποί τους και τον τροίπο
επεξεργασιίας τους (στην προκειμεέ νη περιέπτωση: τα Εκπαιδευτηέ ρια).

«Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων»: η παραβιάαση της ασφαάλειας που οδηγειά σε
τυχαιάα ηά παραάνομη καταστροφηά, απωάλεια, μεταβοληά, αάνευ αάδειας κοινολοάγηση ηά
προάσβαση σε Προσωπικαά Δεδομεάνα που διαβιβαάστηκαν, αποθηκευάτηκαν ηά υποβληήθηκαν
κατ’ αάλλο τροάπο σε Επεξεργασιάα.

«Νομοθεσία»: Η ελληνικηή και ευρωπαϊκηή νομοθεσιήα για την προστασιήα των φυσικωήν
προσωέπων εέ ναντι της επεξεργασιέ ας των προσωπικωέν δεδομεέ νων τους,
συμπεριλαμβανομεέ νου του Γενικουύ Κανονισμουύ Προστασιέας Δεδομεέ νων 2016/679.

3.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπευύθυνος Επεξεργασιίας βαάσει του αάρθ. 4 παρ. 7 του ΓΚΠΔ, αυτοής δηλαδηή που τηρειή και
επεξεργαάζεται τα προσωπικαά σας δεδομεάνα για καάποιο συγκεκριμεάνο σκοποά, ειίναι η
εταιρειία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε.
Στοιχειία επικοινωνιίας:

6o χλμ Οδουά Χαριλαάου - Θεέ ρμης | 570 01 | Θεέ ρμη | Θεσσαλονιίκη
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 Σχολειίο εέ κρινε σκοέ πιμο να οριέσει Υπευέ θυνο Προστασιέας Δεδομεέ νων (Data Protection
Officer - DPO), ακοόμη και αν αυτοό δεν απαιτειίται ρητωίς αποί τον ΓΚΠΔ, για την
παρακολουάθηση της τηάρησης των σχετικωάν διαταάξεων της κειάμενης νομοθεσιάας σχετικαά
με την Προστασιέα Προσωπικωέν Δεδομεέ νων και της συμμοέ ρφωσης με τον Κανονισμοέ .
Στοιχειία επικοινωνιίας:

12o χλμ Ε.Ο. Θεσ/νιίκης - Ν. Μουδανιωέν | 570 01 | Θεέ ρμη | Θεσσαλονιέκη
Τ: +30 2310 474024
Ε-mail: dpo@mandoulides.edu.gr

5.

Αρμόδια Αρχή

Αρμοήδια αρχηή ειήναι η ελληνικηή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΑΠΔΠΧ). Η ΑΠΔΠΧ ειέναι επιφορτισμεέ νη με την παρακολουέ θηση της εφαρμογηέ ς των
διαταάξεων του ΓΚΠΔ, με σκοποά την προστασιάα των θεμελιωδωάν δικαιωμαάτων και
ελευθεριωέν των φυσικωέν προσωέπων εέ ναντι της επεξεργασιέας των δεδομεέ νων που τα
αφορουόν και τη διευκοόλυνση της ελευόθερης κυκλοφοριέας των δεδομεέ νων στην Ένωση.

Έχετε το δικαιίωμα να προσφυίγετε στην ΑΠΔΠΧ για ζητηήματα που αφορουήν την
επεξεργασιέα προσωπικωέν σας δεδομεέ νων. Απαραιίτητη προϋ ποίθεση ειίναι να εέ χει
προηγηθειά προσπαάθεια εκ μεάρους σας να ασκηάσετε τα δικαιωάματαά σας αρχικαά στα
Εκπαιδευτηήρια πριν προσφυήγετε στην αρμοήδια Αρχηή.
Σε καάθε περιάπτωση, για θεάματα καταγγελιωάν, αρμοδιοτηάτων και λοιπαά θεάματα που
σχετιέζονται με την προστασιέα των προσωπικωέν δεδομεέ νων μπορειίτε να επισκεφθειίτε την
ιστοσελιίδα της (www.dpa.gr) οάπου υπαάρχουν αναλυτικεάς πληροφοριάες.
Στοιχειία επικοινωνιίας:

Κηφισιίας 1-3 | 115 23 | Αθηή 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 προσωπικεέ ς πληροφοριάες που επεξεργαζοάμαστε μαάς παρεάχονται
αάμεσα αποά εσαάς, συνηήθως για εάναν αποά τους παρακαάτω λοάγους:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Εκπαιδευτηάρια συλλεάγουν και επεξεργαάζονται διαάφορες κατηγοριίες προσωπικωίν
δεδομεέ νων, για διαφορετικουύς σκοπουύς, οό πως φαιίνεται στον πιίνακα που ακολουθειί. Στο
πιάνακα αναγραάφεται συγκεκριμεέ να ο σκοποέ ς για τον οποιέ ο συλλεέ γουμε και
επεξεργαζοέ μαστε τα δεδομεέ να σας για καάθε περιάπτωση αλλαά και η νομικηά βαά ση
επεξεργασιάας, δηλαδηά οι προϋ ποθεάσεις που ισχυάουν αναά περιάπτωση προκειμεάνου η
επεξεργασιία να ειίναι συίννομη:
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Κατηγορία
Υποκειμένων
Μαθητές που φοιτούν στα
Εκπαιδευτήρια ή
συμμετέχουν σε
εξωσχολικές
δραστηριότητες

Σκοπός για τον οποίο
Δεδομένα
τα συλλέγουμε
που επεξεργαζόμαστε
Προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία
Η εγγραφή / μετεγγραφή και
(Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο,
φοίτηση του Μαθητή
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.

Νομικές βάσεις
επεξεργασίας
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).

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

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

Υποψήφιοι υπότροφοι και
οι γονείς / κηδεμόνες
αυτών

Υποψήφιοι μαθητές και οι
γονείς / κηδεμόνες αυτών

Επισκέπτες δικτυακού
τόπου

Απόφοιτοι

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

Το έννομο συμφέρον των
Εκπαιδευτηρίων

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

Το έννομο συμφέρον των
Εκπαιδευτηρίων

Η εγραφή των μαθητών στα
Εκπαιδευτήρια.

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

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).
Το έννομο συμφέρον των
Εκπαιδευτηρίων

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

Η επικοινωνία μας μαζί σας και
η ενημέρωση και προβολή του
Σχολείου μέσω Newsletters και
άλλων εντύπων.
Η αποτελεσματική διοργάνωση
μιας εκδήλωσης, ομιλίας κ.α.
Η αποστολή ενημερωτικού
υλικού (αν ζητηθεί).

Συγκατάθεση

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η αποστολή ενημερωτικού
υλικού (newsletter) που
εκδίδει το Σχολείο.

Συγκατάθεση
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Επισημαιίνεται πως, σε οίλες τις περιπτωίσεις που η παροχηέ δεδομεέ νων προσωπικουέ
χαρακτηέ ρα αποτελειέ νομικηέ ηέ συμβατικηέ υποχρεέ ωση ηέ απαιέτηση για τη συέ ναψη
συέ μβασης, το υποκειέμενο των δεδομεέ νων υποχρεουέ ται να παρεέ χει τα δεδομεέ να
προσωπικουή χαρακτηήρα που ζητουάνται αλλιωάς δεν θα ειάμαστε σε θεάση να παραάσχουμε τις
συγκεκριμεέ νες υπηρεσιέες.

Με εξαιέρεση τα δεδομεέ να που προαναφεέ ρθηκαν και που ειίναι απολυίτως απαραιίτητα για
καάθε συναλλακτικηά ηά συμβατικηά σχεάση των μαθητωάν, των γονεάων/κηδεμοόνων, των
υποψηφιήων και των αποφοιήτων με τα Εκπαιδευτηήρια, το ειήδος και το πληήθος των λοιπωήν
δεδομεάνων που συλλεάγονται εξαρταάται αποά το ειάδος της καταά περιάπτωση σχεάσεως και το
προσφεροήμενο ηή παρεχοήμενο προϊοήν ηή υπηρεσιήα.

Επιπλεέ ον των οόσων αναγραάφονται στον πιάνακα, το Σχολειάο συλλεάγει και επεξεργαάζεται
και τα παρακαάτω προσωπικαά δεδομεάνα τα οποιάα χρηάζουν λεπτομερεάστερης αναάλυσης.

7.

Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού

Καταά τη διαάρκεια της σχολικηάς χρονιαάς συλλεέ γουμε και επεξεργαζοόμαστε
οπτικοακουστικοό υλικοό (αναμνηστικεέ ς φωτογραφιέες και βιέντεο) παιδιωέν αποέ τη φοιέτησηέ
και τη συμμετοχηά τους σε εκπαιδευτικεάς, αθλητικεάς, πολιτιστικεάς και αάλλες
δραστηριοέ τητες του Σχολειέου (εντοέ ς ηέ εκτοέ ς του σχολικουέ χωέρου) οέ πως, εξωσχολικεέ ς
δραστηριοότητες, εκδηλωόσεις, διαγωνισμοιέ, και βραβευέ σεις, εκπαιδευτικεέ ς εκδρομεέ ς,
αθλητικοιά αγωάνες, σχολικεάς γιορτεάς, παρελαάσεις, τελετεάς αποφοιάτησης, θεατρικεάς και
μουσικεάς παρασταάσεις κ.λπ.). Για καάθε ξεχωριστηά δραάση των Εκπαιδευτηριάων υπαάρχει
ξεχωριστηά συγκαταάθεση των γονεάων/κηδεμοό νων.

Οι φωτογραφιέες και τα βιέντεο ειέναι δυνατοέ να δημοσιευθουέ ν στα εέ ντυπα του Σχολειέου
(αναμνηστικαά ηά επετειακαά λευκωάματα) και/ηή να αναρτηθουήν στην ιστοσελιήδα μας (π.χ.
φωτογραφιάες αθλητικωάν ομαάδων, ομιάλων κ.λπ.) ηά σε μεάσα κοινωνικηάς δικτυάωσης ηά/και
σε μεέ σα μαζικηέ ς ενημεέ ρωσης - επικοινωνιίας. Επιίσης, οι φωτογραφιίες εκτυπωίνονται σε
αναμνηστικαά λευκωάματα, περιοδικαά/εάντυπα που το Σχολειάο εκδιάδει και διανεάμει σε οάλους
τους μαθητεέ ς και στους γονειές τους.

Σκοποός της εν λοήγω επεξεργασιήας ειήναι η προβοληή του Σχολειίου και η διατηήρηση
ιστορικουί αρχειίου.

Νομικηή βαά ση αποτελειά η συγκαταάθεση του γονεάα κηδεμοάνα η οποιάα ειάναι και απαραιάτητη
προϋ ποίθεση για την επεξεργασιία οπτικοακουστικουί υλικουί. Η συγκαταάθεση ζητειάται
καταά το σταά διο των εγγραφωάν και ειάναι ξεχωριστηά για καάθε κατηγοριάα αναάρτησης
οπτικοακουστικουά υλικουά (Αναμνηστικαά, Ιστοσελιάδες, Koινωνικαά Διάκτυα). Επιπλεάον για
καάθε ξεχωριστηά, εέ κτακτη δραάση των Εκπαιδευτηριάων ζητειίται ξεχωριστηά συγκαταάθεση
των γονεέ ων/κηδεμοό νων. Όπως αναφεάρεται παρακαάτω, ο γονεάας/κηδεμοό νας εέ χει το
δικαιάωμα αναάκλησης της συγκαταάθεσης που εάχει δωάσει, αναά παάσα στιγμηά.
Το οπτικοακουστικοή υλικοή διατηρειήται εφ' οήρου ζωηής της Εταιρειήας για λοήγους ιστορικουή
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αρχειάου εκτοάς κι αν υπαάρχει αναάκληση της συγκαταάθεσης που εάχει δοθειά.
Σε καάθε περιάπτωση, σχετικαά με τα οπτικοακουστικαά μεάσα ισχυάουν τα εξηάς:

• 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.

ii.

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.
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.

Ειδικαά για τις σημαντικεέ ς διακριίσεις μαθητωών μας -και μοέ νο για αυτεέ ς- προκειμεέ νου το
Σχολειήο να τιμηήσει τον μαθητηή (την μαθηήτρια) που διακριήθηκε για την επιήδοσηή του (σε
καάποιον διαγωνισμοά, σε καάποιο αάθλημα, σε καάποια εκδηάλωση κ.α.) καθωάς και να
ενημερωάσει τους αάλλους γονειάς και μαθητεάς, αλλαά και το ευρυάτερο κοινοά για τη διαάκριση
αυτηή ν, αναρταά φωτογραφιία (ηή /και βιήντεο) του μαθητηή στην ιστοσελιίδα του, στον
λογαριασμοί του Σχολειίου στα social media, στο Newsletter που εκδιέδει και διανεέ μεται σε
γονειάς του Σχολειάου, και σε αναμνηστικαά λευκωάματα/εάντυπα. Ειδικαά για τις περιπτωάσεις
αυτεέ ς και στο πλαιέσιο του συγκεκριμεέ νου σκοπουέ , η δημοσιέ ευση φωτογραφιωέν ηέ /και
βιάντεο του μαθητηά θα συνοδευάεται αποά το ονοματεπωάνυμο του παιδιουά αλλαά οάχι αποά αάλλα
προσωπικαά στοιχειάα. Για το λοάγο αυτοά οι γονειάς/κηδεμοάνες διάνουν Ειδικηά Συγκαταάθεση,
την οποιία μπορουίν να ανακαλεάσουν αναά παάσα στιγμηά.
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8.

Επεξεργασία δεδομένων υγείας

Τα δεδομεέ να υγειέ ας ανηέ κουν στις Ειδικεέ ς Κατηγοριέες Δεδομεέ νων ηέ αλλιωές στα Ευαιέσθητα
Δεδομεάνα. Το Σχολειάο δε συλλεάγει και γενικωάς δεν επεξεργαάζεται ευαιάσθητα δεδομεάνα
προσωπικουά χαρακτηάρα παραά μοάνο στις περιπτωάσεις που αυτοά απαιτειάται ρηταά αποά
διαάταξη νοάμου ηά βαάσει των προϋ ποθεέ σεων που θεέ τει ο ΓΚΠΔ στην παραάγραφο 2 του
αάρθρου 9.

Πληήν του Ατομικουή Δελτιήου Υγειήας Μαθητηή (ΑΔΥΜ) το οποιήο υποχρεωτικαά αποό το νοόμο το
προσκομιήσει ο μαθητηής στο Σχολειήο, για προληπτικουής λοήγους επεξεργαζοόμαστε δεδομεέ να
υγειάας του παιδιουά σας, που θα μας γνωστοποιηάσετε (ηά θα λαάβουμε στο πλαιάσιο τακτικωάν
ιατρικωάν ελεάγχων, με βαάση τον Εσωτερικοά Κανονισμοά Λειτουργιάας).
Σκοποός ειίναι η ασφαληής συμμετοχηή του παιδιουή σας στις δραστηριοήτητες του Σχολειίου
μας και η δυνατοάτηταά μας να ανταποκριθουάμε με καλυάτερα αντανακλαστικαά σε τυχοό ν
εάκτακτα περιστατικαά και πιθανεέ ς ιδιαιτεροέ τητες του ιατρικουέ του ιστορικουέ και εν γεέ νει
της υγειίας του.

Νομικηά βαάση αποτελειέ το εέ ννομο συμφεέ ρον των Εκπαιδευτηριέων (πλην των ΑΔΥΜ οέ που
νομικηά βαάση αποτελειά η συμμοάρφωση με εάννομη υποχρεάωση).

Αποδεάκτες των ως αάνω δεδομεάνων υγειάας του παιδιουά ενδεάχεται να ειάναι ιατρικοά και
νοσηλευτικοά προσωπικοά που συνεργαάζεται με το σχολειέο ηέ , σε περιέπτωση εέ κτακτου
περιστατικουή, τριήτος ιατροής ηή νοσοκομειήο.

Πληροφοριέες για ενδεχοέ μενα προβληέ ματα υγειέ ας του παιδιουέ σας (αλλεργιέες, λιποθυμικεέ ς
ταάσεις, φαρμακευτικηά αγωγηά κ.λπ.), που εσειάς θεωρειάτε οάτι πρεάπει να μας γνωριάσετε και
τα οποιάα στη διαάρκεια της χρονιαάς, αναάλογα με την τυχοάν εμφαάνιση καάποιου προβληάματος
του παιδιουί, ειίναι πιθανοί να γνωστοποιηθουίν, ειίτε αποί το ιίδιο ειίτε αποί το σχολειίο μας
στους συνεργαζοίμενους γιατρουίς και νοσοκοίμους του σχολειίου, υποί την προϋ ποίθεση οί τι
θα παραάσχετε τη συγκαταάθεσηά σας για την επεξεργασιάα τους.

9.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Σε καμιάα περιάπτωση δεν θα κοινοποιηάσουμε τα προσωπικαά σας δεδομεάνα σε τριάτους για
σκοπουάς αάμεσης προωάθησης προϊοάντων ηά υπηρεσιωάν.

Δεν εέ χουμε καμιέα προάθεση να διαβιβαάσουμε δεδομεέ να προσωπικουέ χαρακτηέ ρα σε τριέτη
χωήρα ηή διεθνηή οργανισμοή.

Η αποά μεάρους μας επεξεργασιάα περιοριάζεται εντοάς του σχολειάου και τα προσωπικαά
δεδομεάνα θα ειάναι διαθεάσιμα αποκλειστικαά στο διδακτικοά και διοικητικοά προσωπικοά μας,
που δεσμευύεται -μεέ σω συύμβασης- με υποχρεέ ωση τηέ ρησης εμπιστευτικοέ τητας.
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Αποδεέ κτες των προσωπικωέν δεδομεέ νων ειέναι:

Δημοέ σιες αρχεέ ς (Υπουργειέο Παιδειέας και οι αποκεντρωμεέ νες υπηρεσιέ ες του, η
Ανεξαάρτητη Αρχηά Δημοσιάων Εσοάδων, τα ΚΕΔΔΥ ηά αντιάστοιχοι δημοάσιοι φορειάς).
Δικαστικεέ ς και εισαγγελικεέ ς αρχεέ ς σε περιέ πτωση εέ γερσης αξιωέσεων ηέ αξιοόποινων
πραάξεων.
Άλλα σχολειάα (δημοάσια ηά ιδιωτικαά) σε περιάπτωση μετεγγραφηάς του παιδιουά σας.
Ανωάτατα εκπαιδευτικαά ιδρυάματα του εσωτερικουά ηά του εξωτερικουά.

Φορειάς με τους οποιάους συνεργαάζεται καταά περιάπτωση το σχολειάο στο πλαιάσιο
εκπαιδευτικωών, αθλητικωάν, πολιτιστικωάν και αάλλων δραστηριοτηάτων (π.χ. Ένωση
Ελληήνων Φυσικωήν, Ελληνικηή Μαθηματικηή Εταιρειήα, Βρετανικοή Συμβουήλιο,
ταξιδιωτικαά γραφειάα κ.λπ.).
Εξωτερικοιά συνεργαάτες του σχολειάου, οάπως οδηγοιά και συνοδοιά σχολικωάν
λεωφορειάων, φωτογραάφοι, γραφιάστες, τυπογραάφοι και επιμελητεάς εάκδοσης
αναμνηστικωίν εντυίπων του σχολειίου, νοσηλευτικοί προσωπικοί, νομικοιί κ.λπ., που
δεσμευάονται με υποχρεάωση τηάρησης εμπιστευτικοάτητας, και μοάνο καταά το μεάτρο
που απαιτειέται για την εκτεέ λεση των συγκεκριμεέ νων καθηκοέ ντων/εντολωέν που εέ χει
ο καθεέ νας στο πλαιέσιο των προαναφεροέ μενων σκοπωέν επεξεργασιέ ας.

Ασφαλιστικηή εταιρειήα. Σκοποά ς ειάναι η ασφαλιστικηά καάλυψη υγειάας των μαθητωών για
τον χροέ νο που βριέσκεται στο Σχολειέο. Σε αυτηέ την περιέπτωση τα δεδομεέ να των
μαθητωών ηή /και τα δικαά σας ως γονειάς/κηδεμοάνες διαβιβαάζονται μοάνον για την
περιέπτωση που επεέ λθει ο ασφαλιστικοέ ς κιένδυνος. Σημειωτεέ ον οέ τι το σχολειέο μας
καταρτιάζει ασφαάλιση υπεάρ τριάτου (δηλαδηά των μαθητωών) για την περιίπτωση που
συμβειά καάποιο ατυάχημα ηά ανακυάψει αάλλο προάβλημα υγειάας στον μαθητηή καταά τη
διαάρκεια που βριάσκεται στη σφαιάρα ευθυάνης μας.

Τριάτα προάσωπα, οάπως τραάπεζες, διοργανωτεάς εκδηλωάσεων/δραάσεων προκειμεάνου
να ικανοποιηθειά καάποιο αιάτημα που υπεάβαλε το υποκειάμενο των δεδομεάνων για
χρηήση υπηρεσιήας.

10. Χρήση ιστοσελίδας
Τα στοιχειάα που επεξεργαζοάμαστε καταά την ειάσοδοά σας στον διαδικτυακοά τοάπο των
Εκπαιδευτηριίων www.mandoulides.edu.gr ειίναι τα εξηής:
Στοιχειήα που καταχωριήζονται αυτοήματα στον εξυπηρετητηή μας (data logs, cookies)

Στοιχειία που καταχωριίζετε εσειίς. Για να επικοινωνηέ σετε μαζιέ μας, ειέτε μεέ σω e-mail
ειέτε μεέ σω της φοέ ρμας επικοινωνιέας της ιστοσελιέδας μας, αποθηκευέ ουμε τα
δεδομεέ να τα οποιέα μας παρεέ χετε (το e-mail σας, πιθανοέ ν το οέ νομα και το τηλεέ φωνοέ
σας), προκειμεέ νου να απαντηέ σουμε στα ερωτηάματαά σας. Στο πλαιάσιο αυτοά, εφοάσον
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η αποθηάκευση δεν απαιτειάται πλεάον, διαγραάφουμε τα εν λοάγω δεδομεάνα ηά
περιοριέζουμε την επεξεργασιέα τους, στη περιέπτωση που δεν υφιέσταται υποχρεέ ωση
αποθηήκευσης αποή τον νοήμο.

Σκοποίς επεξεργασιίας ειίναι η ορθηή προήσβαση και χρηήση της ιστοσελιήδας των
Εκπαιδευτηριήων και η βελτιήωση της εμπειριήας περιηήγησης στον ιστοήτοποό μας.
Η επεξεργασιέα των δεδομεέ νων σας μεέ σω του ιστοέ τοπου στηριέζεται στις κατωτεέ ρω
νομικεάς βαάσεις που προβλεέ πονται 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 δεδομεέ νων. Η διευέ θυνση διαδικτυακουέ πρωτοκοέ λλου (IP address)
της συσκευηέ ς σας (υπολογιστηέ ς, κινητοέ ηέ ταμπλεέ τα) που καταχωριέζεται αυτοέ ματα στον
εξυπηρετητηή μας (server) καταά την ειάσοδοά σας στον ιστοάτοποά μας τηρειήται τρεις μηήνες
αποά την ημερομηνιάα εισοάδου σας στον ιστοάτοπο και, εν συνεχειάα, διαγραάφεται αυτομαάτως.

Τα session cookies διαγραάφονται οάταν αποσυνδεθειάτε ηά κλειάσετε τον περιηγητηά, καθοόσον
αφοραά στα «προαιρετικαά».

Για να ενημερωθειάτε αναλυτικαά σχετικαά με την επεξεργασιέα προσωπικωέν δεδομεέ νων που
διενεργειέται μεέ σω του site μας καθωώς και για την πολιτικηή των cookies παρακαλουύμε
πατηήστε εδώ.

11. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούμε τα προσωπικά σας
δεδομένα;
Τα ανωτεά ρω προσωπικαά δεδομεά να θα διατηρηθουά ν καταά τον χροά νο που οριάζεται για καά θε
εάνα αποά αυταά στην εκαάστοτε ισχυάουσα νομοθεσιάα και συόμφωνα με το σκοποό
επεξεργασιίας. Σε περιέπτωση εέ γερσης αξιωέσεων, θα διατηρηθουύν επιί οίσο χροίνο απαιτειίται
για την αμεταάκλητη επιά λυσηά τους.
Τα κυύρια κριτηάρια που καθοριάζουν το χρονικοά διαάστημα τηάρησης των δεδομεάνων ειάναι:
• 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).
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• Οι απαιτήσεις διάρκειας προκειμένου το Σχολείο να υπερασπιστεί έννομα δικαιώματά
του (π.χ. διεκδίκηση δεδουλευμένων).
• Η ανάγκη τήρησης ιστορικού αρχείου.

Μεταά την αποφοιάτηση του μαθητηή , το Σχολειήο θα διατηρηήσει τα στοιχειήα επικοινωνιήας με
σκοποέ την ενημεέ ρωση και επικοινωνιάα για τις δραάσεις του (π.χ. εκδηλωίσεις αποφοιίτων),
εκτοάς εαάν ασκηθειά το δικαιάωμα εναντιάωσης (βλ. παρακαάτω).
Το ονοματεπωώνυμο του μαθητηή (και αφοήτου αποφοιτηήσει), καθωής και το πολυμεσικοή
υλικοά (φωτογραφιάες/βιάντεο κ.αά.) του μαθητηή , ειίτε φυσικοί ειίτε ηλεκτρονικοό
αποθηκευμεέ νο στο Σχολειέο ειέτε και τυχοέ ν αναρτημεέ νο στην ιστοσελιέδα και στα μεέ σα
κοινωνικηής δικτυήωσης, το οποιήο αποτελειή ιστορικοί αρχειίο του σχολειίου μας (για
παραάδειγμα Περιοδικοά ηά Λευάκωμα Μαθητωάν, υλικοά τελετηάς βραβευάσεων, υλικοά
συμμετοχηέ ς σε διαγωνισμουέ ς/συνεέ δρια, αρχειέ ο αποφοιέτων κ.λπ.) θα διατηρηθειί εφ’ οίρου
ζωηής της Εταιρειήας μας ως παρακαταθηήκη του σχολειήου, εκτοής αν ανακαλεέ σετε τη
συγκαταάθεσηά σας, που παρεάχεται σε ξεχωριστοά πεδιάο κατωτεάρω, οποάτε θα διαγραφουάν
αάμεσα, στο μεάτρο που δεν προσβαάλλονται εάτσι δικαιωάματα αάλλων προσωάπων.
Ειδικαά για τους υποψηφιάους εργαζομεάνους οι οποιάοι υποβαάλλουν τα βιογραφικαά τους
σημειωίματα, ειίτε για καάλυψη συγκεκριμεάνων θεάσεων ειάτε για λοάγους αρχειοθεάτησης και
μελλοντικηάς επεξεργασιάας, σημειωάνονται τα εξηάς: τα στοιχειάα που υποβαάλλονται και
αφορουάν στα Βιογραφικαά καθωάς και τα τεστ και οι αξιολογηάσεις τους διατηρουάνται αποά
τα Εκπαιδευτηήρια για χρονικοά διαάστημα ενοάς (1) εάτους και στη συνεάχεια διαγραάφονται
αποά το συάνολο των βαάσεων. Διευκρινιάζεται οάτι η διαγραφηά πραγματοποιειάται στο τεάλος
του ημερολογιακουά εάτους εντοάς του οποιάου συμπληρωάνεται το χρονικοά διαάστημα του ενοά ς
(1) εέ τους.

Ειδικαά για τους χρηήστες της ιστοσελιήδας η διευήθυνση διαδικτυακουή πρωτοκοήλλου (IP
address) της συσκευηέ ς σας (υπολογιστηέ ς, κινητοέ ηέ ταμπλεέ τα) που καταχωριέζεται
αυτοή ματα στον εξυπηρετητηή μας (server) καταά την ειάσοδοά σας στον ιστοάτοποά μας τηρειάται
τρεις μηήνες αποή την ημερομηνιήα εισοάδου σας στον ιστοάτοπο και, εν συνεχειάα, διαγραάφεται
αυτομαάτως. Τα session (απαραιίτητα) cookies διαγραάφονται οάταν αποσυνδεθειάτε ηά
κλειήσετε τον περιηγητηή.
Γενικοέ τερα, στοιχειέα που εσειές μας παρεέ χετε για να επικοινωνηέ σετε μαζιέ μας, ειέτε μεέ σω email ειέτε μεέ σω της φοέ ρμας επικοινωνιέ ας της ιστοσελιέδας μας, αποθηκευέ ονται για οέ σο
καιροά απαιτειάται, προκειμεάνου να απαντηάσουμε στα ερωτηάματαά σας και, εφοάσον η
αποθηήκευση δεν απαιτειάται πλεάον, διαγραάφουμε τα εν λοάγω δεδομεάνα ηά περιοριάζουμε την
επεξεργασιέα τους, στη περιέ πτωση που δεν υφιέσταται υποχρεέ ωση αποθηέ κευσης αποέ το
νοό μο.
Σε περιέπτωση εέ γερσης δικαστικωέν ηέ εξωέδικων αξιωέσεων, τα δεδομεέ να θα διατηρηθουέ ν
μεέ χρι την αμεταάκλητη επιάλυση ηά την παραγραφηά τους.
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12. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων;
Μπορειάτε αναά παάσα στιγμηά να ασκηάσετε τα εξηάς δικαιωάματα:

Δικαιάωμα προάσβασης, δηλαδηά να πληροφορηθειάτε καταά ποάσο υφιάστανται
επεξεργασιάα τα προσωπικαά δεδομεάνα που σας αφορουύν
Δικαιέωμα διοέ ρθωσης και συμπληέ ρωσης ανακριβωέν και ελλιπωέν δεδομεέ νων.

Δικαιίωμα φορητοίτητας (μοάνο εαάν επεξεργαζοάμαστε πληροφοριάες με βαάση τη
συγκαταάθεσηά σας, ηά συάναψη συάμβασης και η επεξεργασιάα ειάναι αυτοματοποιημεάνη).

Δικαιήωμα να ζητηήσετε τη διαγραφηέ δεδομεέ νων και/ηέ περιορισμοέ της επεξεργασιέας
τους υποά την προϋ ποάθεση οάτι δε συντρεάχει αάλλη νομικηά βαάση επεξεργασιάας.
Δικαιίωμα εναντιίωσης:
i.

ii.

iii.

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

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

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.

Δικαιάωμα αναάκλησης, αναά παάσα στιγμηά, της συγκαταάθεσης που εάχετε χορηγηάσει για
οποιονδηήποτε λοήγο (επεξεργασιία φωτογραφιίας/βιίντεο του παιδιουί σας κ.λπ.).

Για να ασκηάσετε το δικαιάωμα αναάκλησης της συγκαταάθεσηάς σας παρακαλωά
πατηήσατε εδώ.

Δικαιήωμα υποβοληής καταγγελιήας στην αρμοήδια Αρχηή. Σε περιήπτωση που θεωρηήσετε
οάτι θιάγονται καθ' οιονδηάποτε τροάπο τα προσωπικαά σας δεδομεέ να, μπορειίτε να
υποβαάλετε αναά παάσα στιγμηά καταγγελιάα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα Δικαιώματά σας;
Για την αάσκηση των δικαιωμαάτων σας μπορειάτε να υποβαάλλετε ειδικοό Έντυπο Αιίτησης
Άσκησης Δικαιωμαάτων με τους εξηάς τροάπους:
i.

ii.

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

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.
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iii.

Αυτοπροσώπως στα γραφεία των Εκπαιδευτηρίων στην παραπάνω διεύθυνση.

Για να ασκηάσετε καάποιο αποά τα δικαιωάματαά σας και να υποβαάλλετε το ειδικοά Έντυπο
Αιάτησης Άσκησης Δικαιωμαάτων παρακαλωή πατηήσατε εδώ.

14. Ασφάλεια
Τα Εκπαιδευτηάρια λαμβαάνουν τα καταάλληλα μεάτρα ασφαάλειας, για να διασφαλιάσουν την
καλυάτερη δυνατηά φυάλαξη οάλων των προσωπικωάν δεδομεάνων και την αποφυγηά καταά λαάθος
απωάλειας, χρηάσης ηά μη εξουσιοδοτημεάνης προάσβασης στα προσωπικαά δεδομεάνα και
περιοριίζουν την προάσβαση στα προσωπικαά δεδομεάνα σε αάτομα που πραγματικαά τη
χρειαάζονται για την εκτεέ λεση των καθηκοέ ντων τους. Το Σχολειίο εφαρμοίζει
αποτελεσματικαά, τοάσο καταά τη στιγμηά του καθορισμουά των μεάσων επεξεργασιάας οάσο και
καταά τη στιγμηά της επεξεργασιάας, καταάλληλα τεχνικαά και οργανωτικαά μεάτρα, οάπως
κρυπτογραάφηση δεδομεάνων, εάλεγχος των προσβαάσεων, τειίχη προστασιίας (firewalls),
εναλλασσοίμενοι κωδικοιί προίσβασης (passwords), penetration tests κ.α.

Τα προάσωπα που επεξεργαάζονται προσωπικαά δεδομεάνα για λογαριασμοά του Σχολειίου
πραάττουν αναάλογα με την εξουσιοδοάτηση που τους εάχει δοθειά αποά αυτοό και δεσμευύονται
ως προς την εμπιστευτικοότητα των ενεργειωόν τους με Συμβαάσεις. Παραάλληλα, γιάνονται
εκπαιδευύσεις στο προσωπικοά σχετικαά με την προστασιάα των προσωπικωάν δεδομεάνων και
τον ΓΚΠΔ.
Το Σχολειίο εάχει θεσπιάσει διαδικασιάες για την αντιμετωάπιση τυχοάν παραβιαάσεων
ασφαάλειας δεδομεάνων, προκειμεάνου να ειάναι σε θεάση να συμμορφωάνεται με τις νοάμιμες
υποχρεωέσεις της σε περιέπτωση παραβιέαση προσωπικωέν δεδομεέ νων.

Παραά το γεγονοάς οάτι τα Εκπαιδευτηήρια λαμβαάνουν τα καταάλληλα μεάτρα ασφαάλειας για τη
διαφυόλαξη της εμπιστευτικοότητας, της ακεραιοότητας και της διαθεσιμοότητας των
προσωπικωέν δεδομεέ νων, η διαβιέβαση πληροφοριωέν μεέ σω του διαδικτυέ ου δεν ειέναι ποτεέ
απολυήτως ασφαληής. Ως εκ τουήτου δεν μπορουύμε να εγγυηθουύμε την ασφαάλειαά τους, οάταν
μεταδιέ δονται μεέ σω οποιουδηέ ποτε ηλεκτρονικουέ μεέ σου, επομεέ νως οποιαδηέ ποτε
διαβιέβαση τεέ τοιου τυέ που γιένεται με ευθυέ νη του αποστολεέ α.

15. Αναθεωρήσεις
Η παρουέ σα Πολιτικηέ Προστασιέας Δεδομεέ νων Προσωπικουέ Χαρακτηέ ρα τεέ θηκε σε ισχυέ στις
25/05/2018 και συνταάχθηκε κατ’ εφαρμογηά των διαταάξεων του Γενικουύ Κανονισμουύ
Προστασιέας Δεδομεέ νων (ΕΕ) 2016/679 της Ε.Ε. και της ελληνικηέ ς νομοθεσιέας

Πριν αποά καάθε ενδεχοάμενη αλλαγηέ στην επεξεργασιέα προσωπικωέν δεδομεέ νων μεέ σω του
ιστοέ τοπου, θα τροποποιηέ σουμε αντιέστοιχα την παρουέ σα ενημεέ ρωση και θα την
αναρτηάσουμε, ωάστε να ενημερωθειάτε σχετικαά και να μπορειάτε να ασκειάτε αποτελεσματικαά
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τα δικαιωάματαά σας. Οποιαδηήποτε σχετικηή ενημεέ ρωση θα κοινοποιειέται μεέ σω του
παροόντος ιστοότοπου (www.mandoulides.edu.gr).

Τελευταία Ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2020.
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