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Συγκατάθεση για την περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

διαφημιζόμενου στον Επαγγελματικό Κατάλογο Γονέων και Αποφοίτων  

των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη Α.Ε. 

 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που προηγήθηκε (πατήστε ΕΔΩ) αναφορικά με τη δραστηριοποίησή σας στον 
Επαγγελματικό Κατάλογο Γονέων και Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη Α.Ε. και η οποία 
περιείχε κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (σκοπός 
επεξεργασίας, αποδέκτες και χρόνος διατήρησης δεδομένων, δικαιώματα των υποκειμένων, ασφάλεια 
δεδομένων κ.λπ.) παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω: 

 

Σκοποί και νομική βάση της περαιτέρω επεξεργασίας  

Σκοπός της περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων στην προκειμένη περίπτωση είναι η δημοσιοποίηση 
των επαγγελματικών σας στοιχείων (επάγγελμα, ειδικότητα κ.λπ.) στους λοιπούς εγγεγραμμένους χρήστες 
και ενδεχομένως η από μέρους σας κοινοποίηση προσφορών εργασίας.  

Οι εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα επαγγελματικά σας στοιχεία και να 
επικοινωνούν μαζί σας σε περίπτωση που ενδιαφέρονται για εργασίες ή/και υπηρεσίες που προσφέρετε 
σε επαγγελματικό επίπεδο. Το ίδιο θα ισχύει και για τα Εκπαιδευτήρια, σε περίπτωση που επιθυμούν να 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών σας. 

Νομική βάση για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας ως διαφημιζόμενου επαγγελματία στον 
Επαγγελματικό Κατάλογο των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη αποτελεί μόνο η δική σας ρητή 
συγκατάθεση εμφάνισης στις αναζητήσεις του Καταλόγου.  

 

Επιπλέον δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων  

Πλέον των δικαιωμάτων που σας γνωστοποιηθήκαν στην Ενημέρωση και για τα οποία λάβατε γνώση, σας 
ενημερώνουμε ότι μπορείτε με έγγραφο αίτημά σας στο Σχολείο να ασκήσετε, ελεύθερα και ανά πάσα 
στιγμή, και το Δικαίωμα Ανάκλησης της συγκατάθεσης που έχετε χορηγήσει με την παρούσα για την 
επεξεργασία των δεδομένων σας και τη δυνατότητα αναζήτησής σας στον Επαγγελματικό Κατάλογο. Σε 
περίπτωση ανάκλησης τα στοιχεία σας δεν θα είναι ορατά σε τρίτους (εν προκειμένω στους λοιπούς 
εγγεγραμμένους στον Επαγγελματικό Κατάλογο) και το προφίλ σας θα καταστεί μη διαθέσιμο. Η ανάκληση 
της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί (π.χ. 
εγγεγραμμένοι χρήστες που έλαβαν τα στοιχεία σας προ της ανάκλησης).  

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας των Εκπαιδευτηρίων 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με 
αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: dpo@mandoulides.edu.gr  

Συγκατάθεση 

https://mandoulides.edu.gr/wp-content/uploads/2021/06/MSN-GDPR-Enimerosi.pdf
https://mandoulides.edu.gr/wp-content/uploads/2021/06/Forma-Anaklisi-Sygkatathesis-GR.pdf
mailto:dpo@mandoulides.edu.gr
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Συναινώ να εμφανίζονται τα στοιχεία μου για τον σκοπό  
και με τον τρόπο που αναφέρονται ανωτέρω:  

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

 

____________________________________ 

Υπογραφή: 

 

 

_______________________________________ 

 

Θέρμη, ........./........../.............. 

  


