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1. Εισαγωγή 

Τα Εκπαιδέύτη ρια Ε. Μαντούλι δη Α.Ε. (στο έξη ς η «Εταιρεία» η  τα «Εκπαιδευτήρια» η  το 

Σχολείο») αντιμέτωπι ζούν μέ ύπέύθύνο τητα τα ζητη ματα προστασι ας προσωπικω ν 

δέδομέ νων και ιδιωτικο τητας μέ κύ ριο γνω μονα την προστασι α των παιδιω ν και των 

γονέ ων τούς πού έμπιστέύ ονται τα Εκπαιδέύτη ρια για την έκπαι δέύση των παιδιω ν τούς. 

Ως έκ τού τού, η σύλλογη  και έπέξέργασι α προσωπικω ν δέδομέ νων απο  το Σχολέι ο 

διένέργέι ται σύ μφωνα μέ τον Γένικο  Κανονισμο  Προστασι ας Δέδομέ νων (ΕΕ) 2016/679 

της Εύρωπαι κη ς Ένωσης (στο έξη ς ο «Κανονισμός» η  «ΓΚΠΔ» η  «GDPR») και την έν γέ νέι 

ισχύ ούσα νομοθέσι α. 

 

Στο πλαι σιο αύτο , δημοσιέύ ούμέ την παρού σα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα σύ μφωνα μέ το α ρθρο 13 τού Γένικού  Κανονισμού  Προστασι ας 

Δέδομέ νων για να ένημέρω σούμέ σχέτικα  μέ την έπέξέργασι α των προσωπικω ν 

δέδομέ νων:  

i. μαθητών και γονέων πού έγγράφονται στα Εκπαιδέύτήρια και σέ άλλές ύπηρέσίές 

και δράσέις τού (έξωσχολικά προγράμματα, θέρινά προγράμματα, μέταφορά, 

σίτιση κ.λπ.),  

ii. των αποφοίτων των Εκπαιδέύτηρίων ή πρώην σύμμέτέχόντων σέ έξωσχολική 

δραστηριότητα στο παρέλθόν, 

iii. τρίτων προσώπων (ύποψήφιοι έργαζόμένοι, ύποψήφιοι ύπότροφοι και οι γονέίς 

αύτών, ύποψήφιοι μαθητές και οι γονέίς αύτών, λοιποί ένδιαφέρόμένοι,  

iv. έπισκέπτών τού δικτύακού τόπού των Εκπαιδέύτηρίων 

(www.mandoulides.edu.gr).  

 

Σημέιω νέται ο τι κα ποιές έπιμέ ρούς ύπηρέσι ές η  δρα σέις των Εκπαιδέύτηρι ων έ χούν έιδικη  

δη λωση ένημέ ρωσης (privacy notice) σχέτικα  μέ την έπέξέργασι α προσωπικω ν 

δέδομέ νων η οποι α κοινοποιέι ται στα ύποκέι μένα των δέδομέ νων κατα  τη στιγμη  έκέι νη 

(π.χ. κατα  την έγγραφη  τού παιδιού  στο Σχολέι ο η  σέ έξωσχολικα  προγρα μματα, κατα  την 

αι τηση για έργασι α, κατα  την αι τηση για έξέτα σέις ύποτροφιω ν κ.α ).  

Τα Εκπαιδέύτη ρια έπέξέργα ζονται και δέδομέ να ανηλι κων. Οι πληροφορι ές στα σχέτικα  

μέ ρη αύτη ς της πολιτικη ς ισχύ ούν το σο για ένη λικές ο σο και για παιδια . 

Έγινέ προσπα θέια ω στέ η παρού σα πολιτικη  να γραφτέι  σέ απλη  και κατανοητη  γλω σσα, 

χωρι ς έξέιδικέύμέ νη ορολογι α έ τσι ω στέ ακο μη και ανη λικοι να μπορού ν να 

αντιλαμβα νέται τα κύ ρια σημέι α της. 
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2. Χρήσιμοι ορισμοί 

Για την καλύ τέρη ένημέ ρωση  σας, χρησιμοποιού μέ τούς κατωτέ ρω ο ρούς πού έ χούν την 

αντιστοι χως αναφέρο μένη έ ννοια: 

Προσωπικά δεδομένα»: έι ναι οι πληροφορι ές πού αφορού ν έ να φύσικο  προ σωπο. Τα 

δέδομέ να θέωρού νται ως προσωπικα , έφο σον το φύσικο  προ σωπο το οποι ο αφορού ν 

μπορέι  να ταύτοποιηθέι  α μέσα η  έ μμέσα (ο νομα, αριθμο ς ταύτο τητας, διέύ θύνση 

κατοικι ας, στοιχέι α έπικοινωνι ας (τηλέ φωνα, email), διέύ θύνση IP address της σύσκέύη ς 

πού «μπαι νέι» στο διαδι κτύο, ηλικι α, φύ λο, έξωτέρικα  χαρακτηριστικα , οικογένέιακη  

κατα σταση, μορφωτικο  έπι πέδο, έπα γγέλμα, ένδιαφέ ροντα κ.λπ.  

«Υποκείμενο των δεδομένων»: Το φύσικο  προ σωπο, το οποι ο αφορού ν τα προσωπικα  

δέδομέ να.  

Επεξεργασία» έι ναι κα θέ πρα ξη πού διένέργέι ται, μέ η  χωρι ς τη χρη ση 

αύτοματοποιημέ νων μέ σων, στα προσωπικα  δέδομέ να, ο πως η σύλλογη , η καταχω ριση, η 

οργα νωση, η δια ρθρωση, η αποθη κέύση, η προσαρμογη  η  η μέταβολη , η ανα κτηση, η 

αναζη τηση πληροφοριω ν, η χρη ση, η κοινολο γηση μέ διαβι βαση, η δια δοση η  κα θέ α λλη 

μορφη  δια θέσης, η σύσχέ τιση η  ο σύνδύασμο ς, ο πέριορισμο ς, η διαγραφη  η  η καταστροφη . 

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Κα θέ φύσικο  η  νομικο  προ σωπο πού τηρέι  και 

έπέξέργα ζέται προσωπικα  δέδομέ να και καθορι ζέι το σκοπο  τούς και τον τρο πο 

έπέξέργασι ας τούς (στην προκέιμέ νη πέρι πτωση: τα Εκπαιδέύτη ρια). 

«Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων»: η παραβι αση της ασφα λέιας πού οδηγέι  σέ 

τύχαι α η  παρα νομη καταστροφη , απω λέια, μέταβολη , α νέύ α δέιας κοινολο γηση η  

προ σβαση σέ Προσωπικα  Δέδομέ να πού διαβιβα στηκαν, αποθηκέύ τηκαν η  ύποβλη θηκαν 

κατ’ α λλο τρο πο σέ Επέξέργασι α. 

Νομοθεσία»: Η έλληνικη  και έύρωπαι κη  νομοθέσι α για την προστασι α των φύσικω ν 

προσω πων έ ναντι της έπέξέργασι ας των προσωπικω ν δέδομέ νων τούς, 

σύμπέριλαμβανομέ νού τού Γένικού  Κανονισμού  Προστασι ας Δέδομέ νων 2016/679. 

 

3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Υπέύ θύνος Επέξέργασι ας βα σέι τού α ρθ. 4 παρ. 7 τού ΓΚΠΔ, αύτο ς δηλαδη  πού τηρέι  και 

έπέξέργα ζέται τα προσωπικα  σας δέδομέ να για κα ποιο σύγκέκριμέ νο σκοπο , έι ναι η 

έταιρέι α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. 

Στοιχέι α έπικοινωνι ας: 

6o χλμ Οδού  Χαριλα ού - Θέ ρμης | 570 01 | Θέ ρμη | Θέσσαλονι κη 

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 Σχολέι ο έ κρινέ σκο πιμο να ορι σέι Υπέύ θύνο Προστασι ας Δέδομέ νων (Data Protection 

ακο μη και αν αύτο  δέν απαιτέι ται ρητω ς απο  τον ΓΚΠΔ, για την παρακολού θηση της 

τη ρησης των σχέτικω ν διατα ξέων της κέι μένης νομοθέσι ας σχέτικα  μέ την Προστασι α 

Προσωπικω ν Δέδομέ νων και της σύμμο ρφωσης μέ τον Κανονισμο .  

Στοιχέι α έπικοινωνι ας: 

12o χλμ Ε.Ο. Θέσ/νι κης - Ν. Μούδανιω ν | 570 01 | Θέ ρμη | Θέσσαλονι κη 

Τ: +30 2310 474024 

Ε-mail: dpo@mandoulides.edu.gr   

 

 

5. Αρμόδια Αρχή 

Αρμο δια αρχη  έι ναι η έλληνικη  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(ΑΠΔΠΧ). Η ΑΠΔΠΧ έι ναι έπιφορτισμέ νη μέ την παρακολού θηση της έφαρμογη ς των 

διατα ξέων τού ΓΚΠΔ, μέ σκοπο  την προστασι α των θέμέλιωδω ν δικαιωμα των και 

έλέύθέριω ν των φύσικω ν προσω πων έ ναντι της έπέξέργασι ας των δέδομέ νων πού τα 

αφορού ν και τη διέύκο λύνση της έλέύ θέρης κύκλοφορι ας των δέδομέ νων στην Ένωση.  

Έχέτέ το δικαι ωμα να προσφύ γέτέ στην ΑΠΔΠΧ για ζητη ματα πού αφορού ν την 

έπέξέργασι α προσωπικω ν σας δέδομέ νων. Απαραι τητη πρού πο θέση έι ναι να έ χέι 

προηγηθέι  προσπα θέια έκ μέ ρούς σας να ασκη σέτέ τα δικαιω ματα  σας αρχικα  στα 

Εκπαιδέύτη ρια πριν προσφύ γέτέ στην αρμο δια Αρχη .  

 

Σέ κα θέ πέρι πτωση, για θέ ματα καταγγέλιω ν, αρμοδιοτη των και λοιπα  θέ ματα πού 

σχέτι ζονται μέ την προστασι α των προσωπικω ν δέδομέ νων μπορέι τέ να έπισκέφθέι τέ την 

ιστοσέλι δα της (www.dpa.gr) ο πού ύπα ρχούν αναλύτικέ ς πληροφορι ές. 

Στοιχέι α έπικοινωνι ας: 

Κηφισι ας 1-3 | 115 23 | Αθη να 

Τ: +30 210 6475600 
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6. Τι δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση; 

Οι πέρισσο τέρές απο  τις προσωπικέ ς πληροφορι ές πού έπέξέργαζο μαστέ μα ς παρέ χονται 

α μέσα απο  έσα ς, σύνη θως για έ ναν απο  τούς παρακα τω λο γούς: 

 Το παιδί σας έχέι έγγραφέί για να φοιτήσέι στα Εκπαιδέύτήρια ή για να σύμμέτάσχέι 

σέ κάποια έξωσχολική δραστηριότητα (αθλητική ακαδημία, έιδικό πρόγραμμα, 

camp κ.λπ.). 

 Ως γονέας/κηδέμόνας έχέτέ κάνέι αίτηση για ξένάγηση στούς χώρούς των 

Εκπαιδέύτηρίων. 

 Ως γονέας/κηδέμόνας έχέτέ κάνέι αίτηση για σύμμέτοχή τού παιδιού σας στις 

έξέτάσέις ύποτροφιών. 

 Είστέ απόφοιτος των Εκπαιδέύτηρίων ή έχέτέ σύμμέτάσχέι σέ κάποια έξωσχολική 

δραστηριότητα στο παρέλθόν. 

 Είστέ ύπέύθύνος/η για την παραλαβή τού παιδιού έίτέ από τα Εκπαιδέύτήρια έίτέ 

από τα σχολικά λέωφορέία. 

 Έχέτέ έπισκέφτέί την ιστοσέλίδα μας για οποιονδήποτέ λόγο. 

 Θέλέτέ να παρακολούθήσέτέ ή παρακολούθήσατέ κάποια έκδήλωση. 

 Έχέτέ έγγραφέί για να λαμβάνέτέ ένημέρωτικό ύλικό (newsletters).  

 Μας έχέτέ ζητήσέι πληροφορίές. 

 Έχέτέ ύποβάλέι αίτηση για να έργαστέίτέ στα Εκπαιδέύτήρια (έίτέ γένικώς έίτέ 

απαντώντας σέ σύγκέκριμένη αγγέλία) ή έχέτέ καταθέσέι/αποστέίλέι το 

βιογραφικό σας.  

 

Τα Εκπαιδέύτη ρια σύλλέ γούν και έπέξέργα ζονται δια φορές κατηγορι ές προσωπικω ν 

δέδομέ νων, για διαφορέτικού ς σκοπού ς, ο πως φαι νέται στον πι νακα πού ακολούθέι . Στο 

πι νακα αναγρα φέται σύγκέκριμέ να ο σκοπο ς για τον οποι ο σύλλέ γούμέ και 

έπέξέργαζο μαστέ τα δέδομέ να σας για κα θέ πέρι πτωση αλλα  και η νομικη  βα ση 

έπέξέργασι ας, δηλαδη  οι πρού ποθέ σέις πού ισχύ ούν ανα  πέρι πτωση προκέιμέ νού η 

έπέξέργασι α να έι ναι σύ 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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Επισημαι νέται πως, σέ ο λές τις πέριπτω σέις πού η παροχη  δέδομέ νων προσωπικού  

χαρακτη ρα αποτέλέι  νομικη  η  σύμβατικη  ύποχρέ ωση η  απαι τηση για τη σύ ναψη 

σύ μβασης, το ύποκέι μένο των δέδομέ νων ύποχρέού ται να παρέ χέι τα δέδομέ να 

προσωπικού  χαρακτη ρα πού ζητού νται αλλιω ς δέν θα έι μαστέ σέ θέ ση να παρα σχούμέ τις 

σύγκέκριμέ νές ύπηρέσι ές. 

Μέ έξαι ρέση τα δέδομέ να πού προαναφέ ρθηκαν και πού έι ναι απολύ τως απαραι τητα για 

κα θέ σύναλλακτικη  η  σύμβατικη  σχέ ση των μαθητω ν, των γονέ ων/κηδέμο νων, των 

ύποψηφι ων και των αποφοι των μέ τα Εκπαιδέύτη ρια, το έι δος και το πλη θος των λοιπω ν 

δέδομέ νων πού σύλλέ γονται έξαρτα ται απο  το έι δος της κατα  πέρι πτωση σχέ σέως και το 

προσφέρο μένο η  παρέχο μένο προι ο ν η  ύπηρέσι α. 

Επιπλέ ον των ο σων αναγρα φονται στον πι νακα, το Σχολέι ο σύλλέ γέι και έπέξέργα ζέται 

και τα παρακα τω προσωπικα  δέδομέ να τα οποι α χρη ζούν λέπτομέρέ στέρης ανα λύσης.  

 

7. Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού 

Κατα  τη δια ρκέια της σχολικη ς χρονια ς σύλλέ γούμέ και έπέξέργαζο μαστέ 

οπτικοακούστικο  ύλικο  (αναμνηστικέ ς φωτογραφι ές και βι ντέο) παιδιω ν απο  τη φοι τηση  

και τη σύμμέτοχη  τούς σέ έκπαιδέύτικέ ς, αθλητικέ ς, πολιτιστικέ ς και α λλές 

δραστηριο τητές τού Σχολέι ού (έντο ς η  έκτο ς τού σχολικού  χω ρού) ο πως, έξωσχολικέ ς 

δραστηριο τητές, έκδηλω σέις, διαγωνισμοι , και βραβέύ σέις, έκπαιδέύτικέ ς έκδρομέ ς, 

αθλητικοι  αγω νές, σχολικέ ς γιορτέ ς, παρέλα σέις, τέλέτέ ς αποφοι τησης, θέατρικέ ς και 

μούσικέ ς παραστα σέις κ.λπ.). Για κα θέ ξέχωριστη  δρα ση των Εκπαιδέύτηρι ων ύπα ρχέι 

ξέχωριστη  σύγκατα θέση των γονέ ων/κηδέμο νων.   

Οι φωτογραφι ές και τα βι ντέο έι ναι δύνατο  να δημοσιέύθού ν στα έ ντύπα τού Σχολέι ού 

(αναμνηστικα  η  έπέτέιακα  λέύκω ματα) και/η  να αναρτηθού ν στην ιστοσέλι δα μας (π.χ. 

φωτογραφι ές αθλητικω ν ομα δων, ομι λων κ.λπ.) η  σέ μέ σα κοινωνικη ς δικτύ ωσης η /και 

σέ μέ σα μαζικη ς ένημέ ρωσης - έπικοινωνι ας. Επι σης, οι φωτογραφι ές έκτύπω νονται σέ 

αναμνηστικα  λέύκω ματα, πέριοδικα /έ ντύπα πού το Σχολέι ο έκδι δέι και διανέ μέι σέ ο λούς 

τούς μαθητέ ς και στούς γονέι ς τούς. 

Σκοπο ς της έν λο γω έπέξέργασι ας έι ναι η προβολη  τού Σχολέι ού και η διατη ρηση 

ιστορικού  αρχέι ού.  

Νομικη  βα ση αποτέλέι  η σύγκατα θέση τού γονέ α κηδέμο να η οποι α έι ναι και απαραι τητη 

πρού πο θέση για την έπέξέργασι α οπτικοακούστικού  ύλικού . Η σύγκατα θέση ζητέι ται 

κατα  το στα διο των έγγραφω ν και έι ναι ξέχωριστη  για κα θέ κατηγορι α ανα ρτησης 

οπτικοακούστικού  ύλικού  (Αναμνηστικα , Ιστοσέλι δές, Koινωνικα  Δι κτύα). Επιπλέ ον για 

κα θέ ξέχωριστη , έ κτακτη δρα ση των Εκπαιδέύτηρι ων ζητέι ται ξέχωριστη  σύγκατα θέση 

των γονέ ων/κηδέμο νων. Όπως αναφέ ρέται παρακα τω, ο γονέ ας/κηδέμο νας έ χέι το 

δικαι ωμα ανα κλησης της σύγκατα θέσης πού έ χέι δω σέι, ανα  πα σα στιγμη .    

Το οπτικοακούστικο  ύλικο  διατηρέι ται έφ' ο ρού ζωη ς της Εταιρέι ας για λο γούς ιστορικού  
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αρχέι ού έκτο ς κι αν ύπα ρχέι ανα κληση της σύγκατα θέσης πού έ χέι δοθέι .  

 

Σέ κα θέ πέρι πτωση, σχέτικα  μέ τα οπτικοακούστικα  μέ σα ισχύ ούν τα έξη ς: 

 Μπορέίτέ να ανακαλέσέτέ έλέύθέρα και ανά πάσα στιγμή τη σύγκατάθέση πού έχέτέ 

δώσέι, οπότέ οι αντίστοιχές φωτογραφίές και βίντέο τού παιδιού σας θα 

διαγράφονται. Η έν λόγω ύποχρέωση προφανώς δέν ύφίσταται για φωτογραφίές πού 

έχούν σύμπέριληφθέί σέ αναμνηστικά λέύκώματα, πέριοδικά/έντύπα τού Σχολέίού.  

 Η ανάκληση της σύγκατάθέσης δέν θίγέι τη νομιμότητα της έπέξέργασίας πού έχέι ήδη 

πραγματοποιηθέί (δημοσίέύση σέ λέύκωμα, ανάρτηση στην ιστοσέλίδα κ.λπ.). 

 Επίσης, σέ πέρίπτωση φωτογραφιών/βίντέο, όπού απέικονίζονται πέρισσότέρα 

παιδιά, ένδέχόμένη άρνησή σας να σύγκατατέθέίτέ στην έμφάνιση τού παιδιού σας ή 

η έκ των ύστέρων ανάκληση της σύγκατάθέσής σας, δέν σύνέπάγέται τη μη λήψη -ή 

αντίστοιχα την καταστροφή- των φωτογραφιών/βίντέο, αλλά στο μέτρο τού 

δύνατού τη θόλωση μόνο της έικόνας (πρόσωπο και σώμα) τού δικού σας παιδιού, 

ώστέ να μην έίναι αναγνωρίσιμο. 

 Σέ πέρίπτωση ανάρτησης φωτογραφιών/βίντέο τού παιδιού σας στην ιστοσέλίδα τού 

Σχολέίού: 

i. Θα έίναι χωρίς το όνομα και το έπίθέτο τού μαθητή, προκέιμένού να μην έίναι δύνατή 

η σύσχέτιση της φωτογραφίας/βίντέο μέ προσωπικά στοιχέία έν γένέι τού μαθητή. 

ii. Θα καταβληθέί κάθέ δύνατή προσπάθέια, για να μην έίναι δύνατός ο έύρέτηριασμός 

των ιστοσέλίδων μας, πού πέριέχούν τις φωτογραφίές/βίντέο τούς από μηχανές 

αναζήτησης. Επίσης, σέ πέρίπτωση ανάκλησης της σύγκατάθέσης θα λάβούμέ τα 

έύλογα μέτρα για την ένημέρωση των τρίτων ύπέύθύνων έπέξέργασίας πού έχούν 

έπέξέργασθέί τα δέδομένα.  

Ειδικα  για τις σημαντικέ ς διακρι σέις μαθητω ν μας -και μο νο για αύτέ ς- προκέιμέ νού το 

Σχολέι ο να τιμη σέι τον μαθητη  (την μαθη τρια) πού διακρι θηκέ για την έπι δοση  τού (σέ 

κα ποιον διαγωνισμο , σέ κα ποιο α θλημα, σέ κα ποια έκδη λωση κ.α.) καθω ς και να 

ένημέρω σέι τούς α λλούς γονέι ς και μαθητέ ς, αλλα  και το έύρύ τέρο κοινο  για τη δια κριση 

αύτη ν, αναρτα  φωτογραφι α (η /και βι ντέο) τού μαθητη  στην ιστοσέλι δα τού, στον 

λογαριασμο  τού Σχολέι ού στα social media, στο Newsletter πού έκδι δέι και διανέ μέται σέ 

γονέι ς τού Σχολέι ού, και σέ αναμνηστικα  λέύκω ματα/έ ντύπα. Ειδικα  για τις πέριπτω σέις 

αύτέ ς και στο πλαι σιο τού σύγκέκριμέ νού σκοπού , η δημοσι έύση φωτογραφιω ν η /και 

βι ντέο τού μαθητη  θα σύνοδέύ έται απο  το ονοματέπω νύμο τού παιδιού  αλλα  ο χι απο  α λλα 

προσωπικα  στοιχέι α. Για το λο γο αύτο  οι γονέι ς/κηδέμο νές δι νούν Ειδικη  Σύγκατα θέση, 

την οποι α μπορού ν να ανακαλέ σούν ανα  πα σα στιγμη .  
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8. Επεξεργασία δεδομένων υγείας 

Τα δέδομέ να ύγέι ας ανη κούν στις Ειδικέ ς Κατηγορι ές Δέδομέ νων η  αλλιω ς στα Εύαι σθητα 

Δέδομέ να. Το Σχολέι ο δέ σύλλέ γέι και γένικω ς δέν έπέξέργα ζέται έύαι σθητα δέδομέ να 

προσωπικού  χαρακτη ρα παρα  μο νο στις πέριπτω σέις πού αύτο  απαιτέι ται ρητα  απο  

δια ταξη νο μού η  βα σέι των πρού ποθέ σέων πού θέ τέι ο ΓΚΠΔ στην παρα γραφο 2 τού 

α ρθρού 9. 

Πλη ν τού Ατομικού  Δέλτι ού Υγέι ας Μαθητη  (ΑΔΥΜ) το οποι ο ύποχρέωτικα  απο  το νο μο το 

προσκομι σέι ο μαθητη ς στο Σχολέι ο, για προληπτικού ς λο γούς έπέξέργαζο μαστέ δέδομέ να 

ύγέι ας τού παιδιού  σας, πού θα μας γνωστοποιη σέτέ (η  θα λα βούμέ στο πλαι σιο τακτικω ν 

ιατρικω ν έλέ γχων, μέ βα ση τον Εσωτέρικο  Κανονισμο  Λέιτούργι ας).  

Σκοπο ς έι ναι η ασφαλη ς σύμμέτοχη  τού παιδιού  σας στις δραστηριο τητές τού Σχολέι ού 

μας και η δύνατο τητα  μας να ανταποκριθού μέ μέ καλύ τέρα αντανακλαστικα  σέ τύχο ν 

έ κτακτα πέριστατικα  και πιθανέ ς ιδιαιτέρο τητές τού ιατρικού  τού ιστορικού  και έν γέ νέι 

της ύγέι ας τού.  

Νομικη  βα ση αποτέλέι  το έ ννομο σύμφέ ρον των Εκπαιδέύτηρι ων (πλην των ΑΔΥΜ ο πού 

νομικη  βα ση αποτέλέι  η σύμμο ρφωση μέ έ ννομη ύποχρέ ωση). 

Αποδέ κτές των ως α νω δέδομέ νων ύγέι ας τού παιδιού  ένδέ χέται να έι ναι ιατρικο  και 

νοσηλέύτικο  προσωπικο  πού σύνέργα ζέται μέ το σχολέι ο η , σέ πέρι πτωση έ κτακτού 

πέριστατικού , τρι τος ιατρο ς η  νοσοκομέι ο. 

Πληροφορι ές για ένδέχο μένα προβλη ματα ύγέι ας τού παιδιού  σας (αλλέργι ές, λιποθύμικέ ς 

τα σέις, φαρμακέύτικη  αγωγη  κ.λπ.), πού έσέι ς θέωρέι τέ ο τι πρέ πέι να μας γνωρι σέτέ και 

τα οποι α στη δια ρκέια της χρονια ς, ανα λογα μέ την τύχο ν έμφα νιση κα ποιού προβλη ματος 

τού παιδιού , έι ναι πιθανο  να γνωστοποιηθού ν, έι τέ απο  το ι διο έι τέ απο  το σχολέι ο μας 

στούς σύνέργαζο μένούς γιατρού ς και νοσοκο μούς τού σχολέι ού, ύπο  την πρού πο θέση ο τι 

θα παρα σχέτέ τη σύγκατα θέση  σας για την έπέξέργασι α τούς. 

 

9. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;  

Σέ καμι α πέρι πτωση δέν θα κοινοποιη σούμέ τα προσωπικα  σας δέδομέ να σέ τρι τούς για 

σκοπού ς α μέσης προω θησης προι ο ντων η  ύπηρέσιω ν.  

Δέν έ χούμέ καμι α προ θέση να διαβιβα σούμέ δέδομέ να προσωπικού  χαρακτη ρα σέ τρι τη 

χω ρα η  διέθνη  οργανισμο .  

Η απο  μέ ρούς μας έπέξέργασι α πέριορι ζέται έντο ς τού σχολέι ού και τα προσωπικα  

δέδομέ να θα έι ναι διαθέ σιμα αποκλέιστικα  στο διδακτικο  και διοικητικο  προσωπικο  μας, 

πού δέσμέύ έται -μέ σω σύ μβασης- μέ ύποχρέ ωση τη ρησης έμπιστέύτικο τητας. 
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Αποδέ κτές των προσωπικω ν δέδομέ νων έι ναι:  

 Δημο σιές αρχέ ς (Υπούργέι ο Παιδέι ας και οι αποκέντρωμέ νές ύπηρέσι ές τού, η 

Ανέξα ρτητη Αρχη  Δημοσι ων Εσο δων, τα ΚΕΔΔΥ η  αντι στοιχοι δημο σιοι φορέι ς). 

 Δικαστικέ ς και έισαγγέλικέ ς αρχέ ς σέ πέρι πτωση έ γέρσης αξιω σέων η  αξιο ποινων 

πρα ξέων. 

 Άλλα σχολέι α (δημο σια η  ιδιωτικα ) σέ πέρι πτωση μέτέγγραφη ς τού παιδιού  σας.  

 Ανω τατα έκπαιδέύτικα  ιδρύ ματα τού έσωτέρικού  η  τού έξωτέρικού .  

 Φορέι ς μέ τούς οποι ούς σύνέργα ζέται κατα  πέρι πτωση το σχολέι ο στο πλαι σιο 

έκπαιδέύτικω ν, αθλητικω ν, πολιτιστικω ν και α λλων δραστηριοτη των (π.χ. Ένωση 

Ελλη νων Φύσικω ν, Ελληνικη  Μαθηματικη  Εταιρέι α, Βρέτανικο  Σύμβού λιο, 

ταξιδιωτικα  γραφέι α κ.λπ.). 

 Εξωτέρικοι  σύνέργα τές τού σχολέι ού, ο πως οδηγοι  και σύνοδοι  σχολικω ν 

λέωφορέι ων, φωτογρα φοι, γραφι στές, τύπογρα φοι και έπιμέλητέ ς έ κδοσης 

αναμνηστικω ν έντύ πων τού σχολέι ού, νοσηλέύτικο  προσωπικο , νομικοι  κ.λπ., πού 

δέσμέύ ονται μέ ύποχρέ ωση τη ρησης έμπιστέύτικο τητας, και μο νο κατα  το μέ τρο 

πού απαιτέι ται για την έκτέ λέση των σύγκέκριμέ νων καθηκο ντων/έντολω ν πού έ χέι 

ο καθέ νας στο πλαι σιο των προαναφέρο μένων σκοπω ν έπέξέργασι ας. 

 Ασφαλιστικη  έταιρέι α.  Σκοπο ς έι ναι η ασφαλιστικη  κα λύψη ύγέι ας των μαθητω ν για 

τον χρο νο πού βρι σκέται στο Σχολέι ο. Σέ αύτη  την πέρι πτωση τα δέδομέ να των 

μαθητω ν η /και τα δικα  σας ως γονέι ς/κηδέμο νές διαβιβα ζονται μο νον για την 

πέρι πτωση πού έπέ λθέι ο ασφαλιστικο ς κι νδύνος. Σημέιωτέ ον ο τι το σχολέι ο μας 

καταρτι ζέι ασφα λιση ύπέ ρ τρι τού (δηλαδη  των μαθητω ν) για την πέρι πτωση πού 

σύμβέι  κα ποιο ατύ χημα η  ανακύ ψέι α λλο προ βλημα ύγέι ας στον μαθητη  κατα  τη 

δια ρκέια πού βρι σκέται στη σφαι ρα έύθύ νης μας.   

 Τρι τα προ σωπα, ο πως τρα πέζές, διοργανωτέ ς έκδηλω σέων/δρα σέων προκέιμέ νού 

να ικανοποιηθέι  κα ποιο αι τημα πού ύπέ βαλέ το ύποκέι μένο των δέδομέ νων για 

χρη ση ύπηρέσι ας.   

 

10. Χρήση ιστοσελίδας  

Τα στοιχέι α πού έπέξέργαζο μαστέ κατα  την έι σοδο  σας στον διαδικτύακο  το πο των 

Εκπαιδέύτηρι ων www.mandoulides.edu.gr έι ναι τα έξη ς: 

 Στοιχέι α πού καταχωρι ζονται αύτο ματα στον έξύπηρέτητη  μας (data logs, cookies) 

 Στοιχέι α πού καταχωρι ζέτέ έσέι ς. Για να έπικοινωνη σέτέ μαζι  μας, έι τέ μέ σω e-mail 

έι τέ μέ σω της φο ρμας έπικοινωνι ας της ιστοσέλι δας μας, αποθηκέύ ούμέ τα 

δέδομέ να τα οποι α μας παρέ χέτέ (το e-mail σας, πιθανο ν το ο νομα και το τηλέ φωνο  

σας), προκέιμέ νού να απαντη σούμέ στα έρωτη ματα  σας. Στο πλαι σιο αύτο , έφο σον 

about:blank
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η αποθη κέύση δέν απαιτέι ται πλέ ον, διαγρα φούμέ τα έν λο γω δέδομέ να η  

πέριορι ζούμέ την έπέξέργασι α τούς, στη πέρι πτωση πού δέν ύφι σταται ύποχρέ ωση 

αποθη κέύσης απο  τον νο μο. 

Σκοπο ς έπέξέργασι ας έι ναι η ορθη  προ σβαση και χρη ση της ιστοσέλι δας των 

Εκπαιδέύτηρι ων και η βέλτι ωση της έμπέιρι ας πέριη γησης στον ιστο τοπο  μας. 

Η έπέξέργασι α των δέδομέ νων σας μέ σω τού ιστο τοπού στηρι ζέται στις κατωτέ ρω 

νομικέ ς βα σέις πού προβλέ πονται στη νομοθέσι α: 

 Βάση για την καταχώριση της διέύθύνσης διαδικτύακού πρωτόκολλού και την 

έπέξέργασία των στοιχέίων από τα αρχέία καταγραφής και το ύποχρέωτικό cookie, 

έίναι το έννομο σύμφέρον μας να προστατέύούμέ την ασφάλέια και την ακέραιότητα 

τού ιστότοπού. 

 Η έπέξέργασία των στοιχέίων από τα προαιρέτικά cookies στηρίζέται στη 

σύγκατάθέσή σας δηλαδή στην ένέργοποίηση κάθέ cookie κατά την έίσοδό σας στον 

ιστότοπο, την οποία μπορέίτέ οποτέδήποτέ να ανακαλέσέτέ μέ τον ίδιο τρόπο, 

απένέργοποιώντας τα cookies πού δέν έπιθύμέίτέ. 

Χρο νος τη ρησης των δέδομέ νων. Η διέύ θύνση διαδικτύακού  πρωτοκο λλού (IP address) 

της σύσκέύη ς σας (ύπολογιστη ς, κινητο  η  ταμπλέ τα) πού καταχωρι ζέται αύτο ματα στον 

έξύπηρέτητη  μας (server) κατα  την έι σοδο  σας στον ιστο τοπο  μας τηρέι ται τρέις μη νές 

απο  την ημέρομηνι α έισο δού σας στον ιστο τοπο και, έν σύνέχέι α, διαγρα φέται αύτομα τως. 

Τα session cookies διαγρα φονται ο ταν αποσύνδέθέι τέ η  κλέι σέτέ τον πέριηγητη , καθο σον 

αφορα  στα «προαιρέτικα ». 

Για να ένημέρωθέι τέ αναλύτικα  σχέτικα  μέ την έπέξέργασι α προσωπικω ν δέδομέ νων πού 

διένέργέι ται μέ σω τού site μας καθω ς και για την πολιτικη  των cookies παρακαλού μέ 

πατη στέ εδώ. 

 

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

Τα ανωτέ ρω προσωπικα  δέδομέ να θα διατηρηθού ν κατα  τον χρο νο πού ορι ζέται για κα θέ 

έ να απο  αύτα  στην έκα στοτέ ισχύ ούσα νομοθέσι α και σύ μφωνα μέ το σκοπο  

έπέξέργασι ας. Σέ πέρι πτωση έ γέρσης αξιω σέων, θα διατηρηθού ν έπι  ο σο χρο νο απαιτέι ται 

για την αμέτα κλητη έπι λύση  τούς.  

Τα κύ ρια κριτη ρια πού καθορι ζούν το χρονικο  δια στημα τη ρησης των δέδομέ νων έι ναι:  

 Η διάρκέια της σύμβατικής σχέσης. 

 Οι απαιτήσέις διάρκέιας πού ορίζέι η νομοθέσία προκέιμένού το Σχολέίο να 

σύμμορφώνέται μέ έννομη ύποχρέωση (π.χ. ύποχρέωση τήρησης στοιχέίων από το 

Υπ. Παιδέίας). 

https://mandoulides.edu.gr/privacy-notice/#chrisimoi-orismoi
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 Οι απαιτήσέις διάρκέιας προκέιμένού το Σχολέίο να ύπέρασπιστέί έννομα δικαιώματά 

τού (π.χ. διέκδίκηση δέδούλέύμένων). 

 Η ανάγκη τήρησης ιστορικού αρχέίού. 

Μέτα  την αποφοι τηση τού μαθητη , το Σχολέι ο θα διατηρη σέι τα στοιχέι α έπικοινωνι ας μέ 

σκοπο  την ένημέ ρωση και έπικοινωνι α για τις δρα σέις τού (π.χ. έκδηλω σέις αποφοι των), 

έκτο ς έα ν ασκηθέι  το δικαι ωμα έναντι ωσης (βλ. παρακα τω). 

Το ονοματέπω νύμο τού μαθητη  (και αφο τού αποφοιτη σέι), καθω ς και το πολύμέσικο  

ύλικο  (φωτογραφι ές/βι ντέο κ.α .) τού μαθητη , έι τέ φύσικο  έι τέ ηλέκτρονικο  

αποθηκέύμέ νο στο Σχολέι ο έι τέ και τύχο ν αναρτημέ νο στην ιστοσέλι δα και στα μέ σα 

κοινωνικη ς δικτύ ωσης, το οποι ο αποτέλέι  ιστορικο  αρχέι ο τού σχολέι ού μας (για 

παρα δέιγμα Πέριοδικο  η  Λέύ κωμα Μαθητω ν, ύλικο  τέλέτη ς βραβέύ σέων, ύλικο  

σύμμέτοχη ς σέ διαγωνισμού ς/σύνέ δρια, αρχέι ο αποφοι των κ.λπ.) θα διατηρηθέι  έφ’ ο ρού 

ζωη ς της Εταιρέι ας μας ως παρακαταθη κη τού σχολέι ού, έκτο ς αν ανακαλέ σέτέ τη 

σύγκατα θέση  σας, πού παρέ χέται σέ ξέχωριστο  πέδι ο κατωτέ ρω, οπο τέ θα διαγραφού ν 

α μέσα, στο μέ τρο πού δέν προσβα λλονται έ τσι δικαιω ματα α λλων προσω πων.  

Ειδικα  για τούς ύποψηφι ούς έργαζομέ νούς οι οποι οι ύποβα λλούν τα βιογραφικα  τούς 

σημέιω ματα, έι τέ για κα λύψη σύγκέκριμέ νων θέ σέων έι τέ για λο γούς αρχέιοθέ τησης και 

μέλλοντικη ς έπέξέργασι ας, σημέιω νονται τα έξη ς: τα στοιχέι α πού ύποβα λλονται και 

αφορού ν στα Βιογραφικα  καθω ς και τα τέστ και οι αξιολογη σέις τούς διατηρού νται απο  

τα Εκπαιδέύτη ρια για χρονικο  δια στημα ένο ς (1) έ τούς και στη σύνέ χέια διαγρα φονται 

απο  το σύ νολο των βα σέων. Διέύκρινι ζέται ο τι η διαγραφη  πραγματοποιέι ται στο τέ λος 

τού ημέρολογιακού  έ τούς έντο ς τού οποι ού σύμπληρω νέται το χρονικο  δια στημα τού ένο ς 

(1) έ τούς. 

Ειδικα  για τούς χρη στές της ιστοσέλι δας η διέύ θύνση διαδικτύακού  πρωτοκο λλού (IP 

address) της σύσκέύη ς σας (ύπολογιστη ς, κινητο  η  ταμπλέ τα) πού καταχωρι ζέται 

αύτο ματα στον έξύπηρέτητη  μας (server) κατα  την έι σοδο  σας στον ιστο τοπο  μας τηρέι ται 

τρέις μη νές απο  την ημέρομηνι α έισο δού σας στον ιστο τοπο και, έν σύνέχέι α, διαγρα φέται 

αύτομα τως. Τα session (απαραι τητα) cookies διαγρα φονται ο ταν αποσύνδέθέι τέ η  

κλέι σέτέ τον πέριηγητη .  

Γένικο τέρα, στοιχέι α πού έσέι ς μας παρέ χέτέ για να έπικοινωνη σέτέ μαζι  μας, έι τέ μέ σω e-

mail έι τέ μέ σω της φο ρμας έπικοινωνι ας της ιστοσέλι δας μας, αποθηκέύ ονται για ο σο 

καιρο  απαιτέι ται, προκέιμέ νού να απαντη σούμέ στα έρωτη ματα  σας και, έφο σον η 

αποθη κέύση δέν απαιτέι ται πλέ ον, διαγρα φούμέ τα έν λο γω δέδομέ να η  πέριορι ζούμέ την 

έπέξέργασι α τούς, στη πέρι πτωση πού δέν ύφι σταται ύποχρέ ωση αποθη κέύσης απο  το 

νο μο.  

Σέ  πέρι πτωση έ γέρσης δικαστικω ν η  έξω δικων αξιω σέων, τα δέδομέ να θα διατηρηθού ν 

μέ χρι την αμέτα κλητη έπι λύση η  την παραγραφη  τούς. 
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12. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων; 

Μπορέι τέ ανα  πα σα στιγμη  να ασκη σέτέ τα έξη ς δικαιω ματα: 

 Δικαι ωμα προ σβασης, δηλαδη  να πληροφορηθέι τέ κατα  πο σο ύφι στανται 

έπέξέργασι α τα προσωπικα  δέδομέ να πού σας αφορού ν  

 Δικαι ωμα διο ρθωσης και σύμπλη ρωσης ανακριβω ν και έλλιπω ν δέδομέ νων.  

 Δικαι ωμα φορητο τητας (μο νο έα ν έπέξέργαζο μαστέ πληροφορι ές μέ βα ση τη 

σύγκατα θέση  σας, η  σύ ναψη σύ μβασης και η έπέξέργασι α έι ναι αύτοματοποιημέ νη).  

 Δικαι ωμα να ζητη σέτέ τη διαγραφη  δέδομέ νων και/η  πέριορισμο  της έπέξέργασι ας 

τούς ύπο  την πρού πο θέση ο τι δέ σύντρέ χέι α λλη νομικη  βα ση έπέξέργασι ας. 

 Δικαι ωμα έναντι ωσης:  

i. Στην αποστολή ένημέρώσέων μέσω απλού ταχύδρομέίού, e-mail ή sms.  

ii. Στη διαβίβαση δέδομένων στις σύνέργαζόμένές ασφαλιστικές έταιρέίές πού 

μας παρέχούν ασφάλιση.  

iii. Στη διαβίβαση δέδομένων σέ τρίτούς για δικαστική χρήση, πάντοτέ φύσικά 

ύπό την προϋπόθέση ότι το σχολέίο κρίνέι, κατόπιν στάθμισης, ότι η χορήγησή 

τούς έίναι αναγκαία και πρόσφορη για την ύποστήριξη των δικαιωμάτων τού 

(τρίτού) ένώπιον δικαστικών αρχών. 

 Δικαι ωμα ανα κλησης, ανα  πα σα στιγμη , της σύγκατα θέσης πού έ χέτέ χορηγη σέι για 

οποιονδη ποτέ λο γο (έπέξέργασι α φωτογραφι ας/βι ντέο τού παιδιού  σας κ.λπ.).   

Για να ασκη σέτέ το δικαι ωμα ανα κλησης της σύγκατα θέση ς σας παρακαλω  

πατη σατέ εδώ. 

 Δικαι ωμα ύποβολη ς καταγγέλι ας στην αρμο δια Αρχη . Σέ πέρι πτωση πού θέωρη σέτέ 

ο τι θι γονται καθ' οιονδη ποτέ τρο πο τα προσωπικα  σας δέδομέ να, μπορέι τέ να 

ύποβα λέτέ ανα  πα σα στιγμη  καταγγέλι α στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

 

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα Δικαιώματά σας;  

Για την α σκηση των δικαιωμα των σας μπορέι τέ να ύποβα λλέτέ έιδικο  Έντύπο Αι τησης 

Άσκησης Δικαιωμα των μέ τούς έξη ς τρο πούς: 

i. Μέ αποστολή ηλέκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διέύθύνση: 

dpo@mandoulides.edu.gr. 

ii. Μέ ταχύδρομική αποστολή στα γραφέία των Εκπαιδέύτηρίων στη διέύθύνση: 

Εκπαιδέύτήρια Ε. Μαντούλίδη Α.Ε., 12o χλμ Εθνικής Οδού Θέσ/νίκης - Ν. 

Μούδανιών, ΤΚ 570 01, Θέρμη, Θέσσαλονίκη, ύπόψιν 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. Αύτοπροσώπως στα γραφέία των Εκπαιδέύτηρίων στην παραπάνω διέύθύνση.     

Για να ασκη σέτέ κα ποιο απο  τα δικαιω ματα  σας και να ύποβα λλέτέ το έιδικο  Έντύπο 

Αι τησης Άσκησης Δικαιωμα των παρακαλω  πατη σατέ εδώ. 

 

14. Ασφάλεια 

Τα Εκπαιδέύτη ρια λαμβα νούν τα κατα λληλα μέ τρα ασφα λέιας, για να διασφαλι σούν την 

καλύ τέρη δύνατη  φύ λαξη ο λων των προσωπικω ν δέδομέ νων και την αποφύγη  κατα  λα θος 

απω λέιας, χρη σης η  μη έξούσιοδοτημέ νης προ σβασης στα προσωπικα  δέδομέ να και 

πέριορι ζούν την προ σβαση στα προσωπικα  δέδομέ να σέ α τομα πού πραγματικα  τη 

χρέια ζονται για την έκτέ λέση των καθηκο ντων τούς. Το Σχολέι ο έφαρμο ζέι 

αποτέλέσματικα , το σο κατα  τη στιγμη  τού καθορισμού  των μέ σων έπέξέργασι ας ο σο και 

κατα  τη στιγμη  της έπέξέργασι ας, κατα λληλα τέχνικα  και οργανωτικα  μέ τρα, ο πως 

κρύπτογρα φηση δέδομέ νων, έ λέγχος των προσβα σέων, τέι χη προστασι ας (firewalls), 

έναλλασσο μένοι κωδικοι  προ σβασης (passwords), penetration tests κ.α.  

Τα προ σωπα πού έπέξέργα ζονται προσωπικα  δέδομέ να για λογαριασμο  τού Σχολέι ού 

πρα ττούν ανα λογα μέ την έξούσιοδο τηση πού τούς έ χέι δοθέι  απο  αύτο  και δέσμέύ ονται 

ως προς την έμπιστέύτικο τητα των ένέργέιω ν τούς μέ Σύμβα σέις. Παρα λληλα, γι νονται 

έκπαιδέύ σέις στο προσωπικο  σχέτικα  μέ την προστασι α των προσωπικω ν δέδομέ νων και 

τον ΓΚΠΔ.  

Το Σχολέι ο έ χέι θέσπι σέι διαδικασι ές για την αντιμέτω πιση τύχο ν παραβια σέων 

ασφα λέιας δέδομέ νων, προκέιμέ νού να έι ναι σέ θέ ση να σύμμορφω νέται μέ τις νο μιμές 

ύποχρέω σέις της σέ πέρι πτωση παραβι αση προσωπικω ν δέδομέ νων. 

Παρα  το γέγονο ς ο τι τα Εκπαιδέύτη ρια λαμβα νούν τα κατα λληλα μέ τρα ασφα λέιας για τη 

διαφύ λαξη της έμπιστέύτικο τητας, της ακέραιο τητας και της διαθέσιμο τητας των 

προσωπικω ν δέδομέ νων, η διαβι βαση πληροφοριω ν μέ σω τού διαδικτύ ού δέν έι ναι ποτέ  

απολύ τως ασφαλη ς. Ως έκ τού τού δέν μπορού μέ να έγγύηθού μέ την ασφα λέια  τούς, ο ταν 

μέταδι δονται μέ σω οποιούδη ποτέ ηλέκτρονικού  μέ σού, έπομέ νως οποιαδη ποτέ 

διαβι βαση τέ τοιού τύ πού γι νέται μέ έύθύ νη τού αποστολέ α. 

 

15. Αναθεωρήσεις 

Η παρού σα Πολιτικη  Προστασι ας Δέδομέ νων Προσωπικού  Χαρακτη ρα τέ θηκέ σέ ισχύ  στις 

 και σύντα χθηκέ κατ’ έφαρμογη  των διατα ξέων τού Γένικού  Κανονισμού  Προστασι ας 

Δέδομέ νων (ΕΕ) 2016/679 της Ε.Ε. και της έλληνικη ς νομοθέσι ας  

Πριν απο  κα θέ ένδέχο μένη αλλαγη  στην έπέξέργασι α προσωπικω ν δέδομέ νων μέ σω τού 

ιστο τοπού, θα τροποποιη σούμέ αντι στοιχα την παρού σα ένημέ ρωση και θα την 

αναρτη σούμέ, ω στέ να ένημέρωθέι τέ σχέτικα  και να μπορέι τέ να ασκέι τέ αποτέλέσματικα  

https://mandoulides.edu.gr/wp-content/uploads/2020/08/20200806_Mandoulides_Entypo_Askisis_Dikaiomaton.pdf
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τα δικαιω ματα  σας. Οποιαδη ποτέ σχέτικη  ένημέ ρωση θα κοινοποιέι ται μέ σω τού 

παρο ντος ιστο τοπού (www.mandoulides.edu.gr). 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2020. 

about:blank

