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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 

 

 
1. Στοιχεία Αιτούντος 

Προσωπικά Στοιχεία  

Ονοματεπώνυμο*:   

Πατρώνυμο*:   

Ιδιότητα (π.χ. γονέας / κηδεμόνας / εργαζόμενος κ.λπ.)*:   

ΑΦΜ*:   
  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Διεύθυνση (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη)*:   

E-mail (αν υπάρχει)*:   

Τηλέφωνο*:   
  

Επισυναπτόμενα έγγραφα*  

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας:   

Άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (αναφέρετε):        

* Υποχρεωτικά στοιχεία 

2. Στοιχεία Εκπροσώπου 

Προσωπικά Στοιχεία  

Ονοματεπώνυμο*:   

Πατρώνυμο*:   

Ιδιότητα (π.χ. γονέας / κηδεμόνας / εργαζόμενος κ.λπ.)*:   

ΑΦΜ*:   
  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Διεύθυνση (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη)*:   

E-mail (αν υπάρχει)*:   

Τηλέφωνο*:   
  

Επισυναπτόμενα έγγραφα*  

Έντυπο Εξουσιοδότησης:  

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας:   
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Άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (αναφέρετε):   

* Υποχρεωτικά στοιχεία 

 

3. Ασκούμενο Δικαίωμα 

Δικαίωμα πρόσβασης     
   

Δικαίωμα διόρθωσης      
   

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)      
   

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας      
   

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων      
   

Δικαίωμα εναντίωσης      
   

Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων  (άρθ. 22 ΓΚΠΔ)    

 

4. Όροι Συμπλήρωσης Εντύπου 

Αίτημα άσκησης δικαιώματος δύναται να υποβληθεί: 

• άμεσα από το φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων) του οποίου τα δεδομένα τυγχάνουν 

επεξεργασίας από τα Εκπαιδευτήρια, 

• έμμεσα από τον γονέα (ή των ασκούντα την επιμέλεια) παιδιού που φοιτά στα Εκπαιδευτήρια του οποίου 

παιδιού τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από τα Εκπαιδευτήρια.  

Σε περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο πρόσωπο θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί έντυπο εξουσιοδότησης στο 

οποίο θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.  

Σε περίπτωση που λείπουν τα υποχρεωτικά στοιχεία (αυτά που φέρουν αστερίσκο*) το Αίτημα δεν θα μπορεί να 

παραληφθεί και να εξεταστεί από τα Εκπαιδευτήρια.   

5. Σχετικά με τα Δικαιώματά σας 

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 

2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας σας ενημερώνουν σχετικά με τα δικαιώματά σας: 

(α)  Δικαίωμα πρόσβασης (άρθ. 15 ΓΚΠΔ): μπορείτε να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα 

προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς ή/και το παιδί σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων, 

καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. 

(β)  Δικαίωμα διόρθωσης (άρθ. 16 ΓΚΠΔ): μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή/και τη 

συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.  

(γ)  Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθ. 17 ΓΚΠΔ): μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων 

που σας αφορούν όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (i) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον 

απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, (ii) ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί 

της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, (iii)  αντιτίθεστε 

στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθ. 21 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και 

νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, (iv) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 

παράνομα, (v) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική 



ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 

 

Κωδ. GDPR_005                           Αρ. έκδοσης: 1η                                         Ημ. Έκδοσης: 08.02.2022                                Σελ. 3 από 5 

  
  

                                                                                                                                                                                                                   

υποχρέωση βάσει του ενωσιακού ή του ελληνικού δικαίου, (vi) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν 

συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών. 

(δ)  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθ. 18 ΓΚΠΔ): μπορείτε να αιτηθείτε τον περιορισμό της 

επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (i) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών 

δεδομένων και μέχρι να γίνει η επαλήθευση, (ii) όταν η επεξεργασία είναι παράνομη, αντιτίθεστε στη διαγραφή 

προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης αυτών, (iii) όταν τα προσωπικά 

δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, την 

άσκηση ή την υποστήριξη νομικών σας αξιώσεων, και (iv) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, επικαλούμενοι 

την παρ. 1 του άρθρου 21 του Γενικού Κανονισμού και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι 

που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. 

(ε)  Δικαίωμα φορητότητας (άρθ. 20 ΓΚΠΔ):  Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα 

σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ή να αιτηθείτε, εφόσον είναι 

τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας για όσα δεδομένα 

επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη συγκατάθεση αλλά και όταν η επεξεργασία διενεργείται με 

αυτοματοποιημένα μέσα. 

(στ)  Δικαίωμα εναντίωσης (άρθ. 21 ΓΚΠΔ): (i) Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή 

sms. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων. (ii) Στη διαβίβαση δεδομένων στις 

συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες που μας παρέχουν ασφάλιση. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ασκήσετε 

το δικαίωμα εναντίωσης, θα σταθμίσουμε αν οι λόγοι που επικαλείσθε και οι οποίοι πρέπει να αφορούν τη δική 

σας, ιδιαίτερη, κατάσταση υπερτερούν των συμφερόντων του σχολείου μας για τη διαβίβαση, που κυρίως 

βασίζονται στην υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε στο καθήκον επιμέλειας που υπέχουμε στο χρονικό 

πλαίσιο που τα παιδιά σας βρίσκονται στο σχολείο και στη σφαίρα ευθύνης μας, καθώς και αν υφίστανται 

εναλλακτικές για την καλύτερη προστασία των δεδομένων που αφορούν εσάς και τα παιδιά σας. (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. (iv) Ως εκ περισσού σάς ενημερώνουμε ότι για την 

περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών 

αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον του σχολείου μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή 

η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε.  

(ζ)  Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (άρθ. 22 ΓΚΠΔ): έχετε το δικαίωμα 

να αιτηθείτε την εξαίρεσή σας από τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 

(η)  Δικαίωμα ανάκλησης: ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέστε τη συγκατάθεση που έχετε χορηγήσει για την 

επεξεργασία φωτογραφίας ή/και βίντεο δικό σας ή/και του παιδιού σας.   

Τα παραπάνω δικαιώματά σας διατηρούνται με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και των προβλεπόμενων σε 

αυτή περιορισμών. 

6. Τρόποι Αποστολής της Αίτησης 

Μπορείτε να υποβάλλετε το παρόν Έντυπο Αίτησης Άσκησης Δικαιωμάτων με τους εξής τρόπους: 

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 DPO. 

iii. Αυτοπροσώπως στα γραφεία των Εκπαιδευτηρίων στην παραπάνω διεύθυνση.     

 

about:blank
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7. Τρόποι Παραλαβής της απάντησης στην Αίτηση 

 Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία της αίτησής σας και να παραλάβετε την απάντησή σας με τους  εξής 

τρόπους: 

         i. Με ηλεκτρονική ενημέρωση και παραλαβή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ……………………………………….…… ☐ 

         ii. Με ενημέρωση και παραλαβή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση αλληλογραφίας: οδός ……………………….., αριθμός 

………………….., Πόλη ……………………., Τ.Κ. ……………………                                                                                                        ☐  

8. Λοιποί Όροι 

• Θα λάβετε απάντηση σχετικά με το αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του, σύμφωνα με το άρθρο 12 § 3 

του Γενικού Κανονισμού. Έπειτα από σχετική ειδοποίηση, η περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί κατά δύο μήνες, 

εφόσον καθίσταται αναγκαίο, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού άλλων 

τυχόν εκκρεμών αιτήσεων προς τα Εκπαιδευτήρια. 

• Οι υπηρεσίες μας σε σχέση με τα αιτήματά σας παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση που το αίτημά σας είναι 

προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, τα Εκπαιδευτήρια 

μπορούν:  

α)   να επιβάλουν την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή 

της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή  

β)   να αρνηθούν να δώσουν συνέχεια στο αίτημα. 

• Εάν ανακύψουν αμφιβολίες ως προς την ταυτότητα του αιτούντος, τα Εκπαιδευτήρια διατηρούν το δικαίωμα να 

ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες προς τον σκοπό επαρκούς ταυτοποίησης. 

• Η αίτηση με τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν για πέντε (5) έτη στο αρχείο μας, με την επιφύλαξη παράτασης του 

σχετικού χρονικού διαστήματος σε περίπτωση άσκησης νομικών αξιώσεων. 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας καθώς και για τον Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων, 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο αυτά διέπονται, μπορείτε πάντοτε να 

επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων των Εκπαιδευτηρίων τηλεφωνικά στο 2310474024 και 

ηλεκτρονικά στο dpo@mandoulides.edu.gr. 

• Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ' οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας ή/και του 

παιδιού σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την άσκηση του δικαιώματος σας απαιτείται η αποστολή ΜΟΝΟ του παρόντος Εντύπου και των 

ανωτέρω αποδεικτικών εγγράφων. Τυχόν άλλα έγγραφα που αποσταλούν δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα 

καταστρέφονται άμεσα.  

 
 
 

Tόπος 
 
 
 
 
  

___________________________________________ 

 Ημερομηνία 
  
 

 

   Ονοματεπώνυμο μαθητή  (για γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια): 
  
 
 
 

about:blank
http://www.dpa.gr/


ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 

 

Κωδ. GDPR_005                           Αρ. έκδοσης: 1η                                         Ημ. Έκδοσης: 08.02.2022                                Σελ. 5 από 5 

  
  

                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
   Υπογραφή αιτούντος 

   
  
 

____________________________________ 

    
 
 

______________________________________ 
   Ονοματεπώνυμο 

  
 
 

____________________________________ 

       Ονοματεπώνυμο 
  
 
 

_______________________________________ 

       Υπογραφή      Υπογραφή 

 


