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1. Εισαγωγή 

Τα Εκπαιδευτη ρια Ε. Μαντουλι δη Α.Ε. (στο εξη ς η «Εταιρεία» η  τα «Εκπαιδευτήρια» η  το 

«Σχολείο») αντιμετωπι ζουν με υπευθυνο τητα τα ζητη ματα προστασι ας προσωπικω ν 

δεδομε νων και ιδιωτικο τητας με κυ ριο γνω μονα την προστασι α των παιδιω ν και των 

γονε ων τους που εμπιστευ ονται τα Εκπαιδευτη ρια για την εκπαι δευση των παιδιω ν τους. 

Ως εκ του του, η συλλογη  και επεξεργασι α προσωπικω ν δεδομε νων απο  το Σχολει ο 

διενεργει ται συ μφωνα με τον Γενικο  Κανονισμο  Προστασι ας Δεδομε νων (ΕΕ) 2016/679 

της Ευρωπαι κη ς Ένωσης (στο εξη ς ο «Κανονισμός» η  «ΓΚΠΔ» η  «GDPR») και την εν γε νει 

ισχυ ουσα νομοθεσι α. 

 

Στο πλαι σιο αυτο , δημοσιευ ουμε την παρου σα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα συ μφωνα με το α ρθρο 13 του Γενικου  Κανονισμου  Προστασι ας 

Δεδομε νων για να ενημερω σουμε σχετικα  με την επεξεργασι α των προσωπικω ν 

δεδομε νων:  

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).  

 

Σημειω νεται ο τι κα ποιες επιμε ρους υπηρεσι ες η  δρα σεις των Εκπαιδευτηρι ων ε χουν ειδικη  

δη λωση ενημε ρωσης (privacy notice) σχετικα  με την επεξεργασι α προσωπικω ν 

δεδομε νων η οποι α κοινοποιει ται στα υποκει μενα των δεδομε νων κατα  τη στιγμη  εκει νη 

(π.χ. κατα  την εγγραφη  του παιδιου  στο Σχολει ο η  σε εξωσχολικα  προγρα μματα, κατα  την 

αι τηση για εργασι α, κατα  την αι τηση για εξετα σεις υποτροφιω ν κ.α ).  

Τα Εκπαιδευτη ρια επεξεργα ζονται και δεδομε να ανηλι κων. Οι πληροφορι ες στα σχετικα  

με ρη αυτη ς της πολιτικη ς ισχυ ουν το σο για ενη λικες ο σο και για παιδια . 

Έγινε προσπα θεια ω στε η παρου σα πολιτικη  να γραφτει  σε απλη  και κατανοητη  γλω σσα, 

χωρι ς εξειδικευμε νη ορολογι α ε τσι ω στε ακο μη και ανη λικοι να μπορου ν να 

αντιλαμβα νεται τα κυ ρια σημει α της. 

 

 

http://www.mandoulides.edu.gr/
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2. Χρήσιμοι ορισμοί 

Για την καλυ τερη ενημε ρωση  σας, χρησιμοποιου με τους κατωτε ρω ο ρους που ε χουν την 

αντιστοι χως αναφερο μενη ε ννοια: 

«Προσωπικά δεδομένα»: ει ναι οι πληροφορι ες που αφορου ν ε να φυσικο  προ σωπο. Τα 

δεδομε να θεωρου νται ως προσωπικα , εφο σον το φυσικο  προ σωπο το οποι ο αφορου ν 

μπορει  να ταυτοποιηθει  α μεσα η  ε μμεσα (ο νομα, αριθμο ς ταυτο τητας, διευ θυνση 

κατοικι ας, στοιχει α επικοινωνι ας (τηλε φωνα, email), διευ θυνση IP address της συσκευη ς 

που «μπαι νει» στο διαδι κτυο, ηλικι α, φυ λο, εξωτερικα  χαρακτηριστικα , οικογενειακη  

κατα σταση, μορφωτικο  επι πεδο, επα γγελμα, ενδιαφε ροντα κ.λπ.  

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

δεδομε να.  

«Επεξεργασία» ει ναι κα θε πρα ξη που διενεργει ται, με η  χωρι ς τη χρη ση 

αυτοματοποιημε νων με σων, στα προσωπικα  δεδομε να, ο πως η συλλογη , η καταχω ριση, η 

οργα νωση, η δια ρθρωση, η αποθη κευση, η προσαρμογη  η  η μεταβολη , η ανα κτηση, η 

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

μορφη  δια θεσης, η συσχε τιση η  ο συνδυασμο ς, ο περιορισμο ς, η διαγραφη  η  η καταστροφη . 

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Κα θε φυσικο  η  νομικο  προ σωπο που τηρει  και 

επεξεργα ζεται προσωπικα  δεδομε να και καθορι ζει το σκοπο  τους και τον τρο πο 

επεξεργασι ας τους (στην προκειμε νη περι πτωση: τα Εκπαιδευτη ρια). 

«Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων»: η παραβι αση της ασφα λειας που οδηγει  σε 

τυχαι α η  παρα νομη καταστροφη , απω λεια, μεταβολη , α νευ α δειας κοινολο γηση η  

προ σβαση σε Προσωπικα  Δεδομε να που διαβιβα στηκαν, αποθηκευ τηκαν η  υποβλη θηκαν 

κατ’ α λλο τρο πο σε Επεξεργασι α. 

«Νομοθεσία»: Η ελληνικη  και ευρωπαι κη  νομοθεσι α για την προστασι α των φυσικω ν 

προσω πων ε ναντι της επεξεργασι ας των προσωπικω ν δεδομε νων τους, 

συμπεριλαμβανομε νου του Γενικου  Κανονισμου  Προστασι ας Δεδομε νων 2016/679. 

 

3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Υπευ θυνος Επεξεργασι ας βα σει του α ρθ. 4 παρ. 7 του ΓΚΠΔ, αυτο ς δηλαδη  που τηρει  και 

επεξεργα ζεται τα προσωπικα  σας δεδομε να για κα ποιο συγκεκριμε νο σκοπο , ει ναι η 

εταιρει α:  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. 

6o χλμ Οδού Χαριλάου - Θέρμης | 570 01 | Θέρμη | Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 473813 & 2310 474024,  

Fax: +30 210 472001 

Website: www.mandoulides.edu.gr 

http://www.mandoulides.edu.gr/
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4. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας 
Δεδομένων (DPO) 

Το Σχολει ο ε κρινε σκο πιμο να ορι σει Υπευ θυνο Προστασι ας Δεδομε νων (Data Protection 

Officer - DPO), ακο μη και αν αυτο  δεν απαιτει ται ρητω ς απο  τον ΓΚΠΔ, για την 

παρακολου θηση της τη ρησης των σχετικω ν διατα ξεων της κει μενης νομοθεσι ας σχετικα  

με την Προστασι α Προσωπικω ν Δεδομε νων και της συμμο ρφωσης με τον Κανονισμο . Τα 

στοιχει α επικοινωνι ας με τον DPO ει ναι τα εξη ς: 

 

Ε-mail: dpo@mandoulides.edu.gr   

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 474024 

Διεύθυνση: 12o χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών | 570 01 | Θέρμη | Θεσσαλονίκη 

 

 

5. Αρμόδια Αρχή 

Αρμο δια αρχη  ει ναι η ελληνικη  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(ΑΠΔΠΧ). Η ΑΠΔΠΧ ει ναι επιφορτισμε νη με την παρακολου θηση της εφαρμογη ς των 

διατα ξεων του ΓΚΠΔ, με σκοπο  την προστασι α των θεμελιωδω ν δικαιωμα των και 

ελευθεριω ν των φυσικω ν προσω πων ε ναντι της επεξεργασι ας των δεδομε νων που τα 

αφορου ν και τη διευκο λυνση της ελευ θερης κυκλοφορι ας των δεδομε νων στην Ένωση.  

Έχετε το δικαι ωμα να προσφυ γετε στην ΑΠΔΠΧ για ζητη ματα που αφορου ν την 

επεξεργασι α προσωπικω ν σας δεδομε νων. Απαραι τητη πρου πο θεση ει ναι να ε χει 

προηγηθει  προσπα θεια εκ με ρους σας να ασκη σετε τα δικαιω ματα  σας αρχικα  στα 

Εκπαιδευτη ρια πριν προσφυ γετε στην αρμο δια Αρχη .  

 

Σε κα θε περι πτωση, για θε ματα καταγγελιω ν, αρμοδιοτη των και λοιπα  θε ματα που 

σχετι ζονται με την προστασι α των προσωπικω ν δεδομε νων μπορει τε να επισκεφθει τε την 

ιστοσελι δα της (www.dpa.gr) ο που υπα ρχουν αναλυτικε ς πληροφορι ες. 

Στοιχει α επικοινωνι ας: 

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 

Fax: +30-210 6475628 

 

 

 

 

 

mailto:dpo@mandoulides.edu.gr
http://www.dpa.gr/
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6. Τι δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια 
νομική βάση; 

Οι περισσο τερες απο  τις προσωπικε ς πληροφορι ες που επεξεργαζο μαστε μα ς παρε χονται 

α μεσα απο  εσα ς, συνη θως για ε ναν απο  τους παρακα τω λο γους: 

• 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 Εκπαιδευτη ρια συλλε γουν και επεξεργα ζονται δια φορες κατηγορι ες προσωπικω ν 

δεδομε νων, για διαφορετικου ς σκοπου ς, ο πως φαι νεται στον πι νακα που ακολουθει . Στο 

πι νακα αναγρα φεται συγκεκριμε να ο σκοπο ς για τον οποι ο συλλε γουμε και 

επεξεργαζο μαστε τα δεδομε να σας για κα θε περι πτωση αλλα  και η νομικη  βα ση 

επεξεργασι ας, δηλαδη  οι πρου ποθε σεις που ισχυ ουν ανα  περι πτωση προκειμε νου η 

επεξεργασι α να ει ναι συ ννομη: 
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Επισημαι νεται πως, σε ο λες τις περιπτω σεις που η παροχη  δεδομε νων προσωπικου  

χαρακτη ρα αποτελει  νομικη  η  συμβατικη  υποχρε ωση η  απαι τηση για τη συ ναψη 

συ μβασης, το υποκει μενο των δεδομε νων υποχρεου ται να παρε χει τα δεδομε να 

προσωπικου  χαρακτη ρα που ζητου νται αλλιω ς δεν θα ει μαστε σε θε ση να παρα σχουμε τις 

συγκεκριμε νες υπηρεσι ες. 

Με εξαι ρεση τα δεδομε να που προαναφε ρθηκαν και που ει ναι απολυ τως απαραι τητα για 

κα θε συναλλακτικη  η  συμβατικη  σχε ση των μαθητω ν, των γονε ων / κηδεμο νων, των 

υποψηφι ων και των αποφοι των με τα Εκπαιδευτη ρια, το ει δος και το πλη θος των λοιπω ν 

δεδομε νων που συλλε γονται εξαρτα ται απο  το ει δος της κατα  περι πτωση σχε σεως και το 

προσφερο μενο η  παρεχο μενο προι ο ν η  υπηρεσι α. 

Επιπλε ον των ο σων αναγρα φονται στον πι νακα, το Σχολει ο συλλε γει και επεξεργα ζεται 

και τα παρακα τω προσωπικα  δεδομε να τα οποι α χρη ζουν λεπτομερε στερης ανα λυσης.  

 

7. Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού 

Κατα  τη δια ρκεια της σχολικη ς χρονια ς συλλε γουμε και επεξεργαζο μαστε 

οπτικοακουστικο  υλικο  (αναμνηστικε ς φωτογραφι ες και βι ντεο) παιδιω ν απο  τη φοι τηση  

και τη συμμετοχη  τους σε εκπαιδευτικε ς, αθλητικε ς, πολιτιστικε ς και α λλες 

δραστηριο τητες του Σχολει ου (εντο ς η  εκτο ς του σχολικου  χω ρου) ο πως, εξωσχολικε ς 

δραστηριο τητες, εκδηλω σεις, διαγωνισμοι , και βραβευ σεις, εκπαιδευτικε ς εκδρομε ς, 

αθλητικοι  αγω νες, σχολικε ς γιορτε ς, παρελα σεις, τελετε ς αποφοι τησης, θεατρικε ς και 

μουσικε ς παραστα σεις κ.λπ.). Για κα θε ξεχωριστη  δρα ση των Εκπαιδευτηρι ων υπα ρχει 

ξεχωριστη  συγκατα θεση των γονε ων / κηδεμο νων.   

Οι φωτογραφι ες και τα βι ντεο ει ναι δυνατο  να δημοσιευθου ν στα ε ντυπα του Σχολει ου 

(αναμνηστικα  η  επετειακα  λευκω ματα) και/η  να αναρτηθου ν στην ιστοσελι δα μας (π.χ. 

φωτογραφι ες αθλητικω ν ομα δων, ομι λων κ.λπ.) η  σε με σα κοινωνικη ς δικτυ ωσης η /και 

σε με σα μαζικη ς ενημε ρωσης - επικοινωνι ας. Επι σης, οι φωτογραφι ες εκτυπω νονται σε 

αναμνηστικα  λευκω ματα, περιοδικα /ε ντυπα που το Σχολει ο εκδι δει και διανε μει σε ο λους 

τους μαθητε ς και στους γονει ς τους. 

Σκοπο ς της εν λο γω επεξεργασι ας ει ναι η προβολη  του Σχολει ου και η διατη ρηση 

ιστορικου  αρχει ου.  

Νομικη  βα ση αποτελει  η συγκατα θεση του γονε α κηδεμο να η οποι α ει ναι και απαραι τητη 

πρου πο θεση για την επεξεργασι α οπτικοακουστικου  υλικου . Η συγκατα θεση ζητει ται 

κατα  το στα διο των εγγραφω ν και ει ναι ξεχωριστη  για κα θε κατηγορι α ανα ρτησης 

οπτικοακουστικου  υλικου  (Αναμνηστικα , Ιστοσελι δες, Koινωνικα  Δι κτυα). Επιπλε ον για 

κα θε ξεχωριστη , ε κτακτη δρα ση των Εκπαιδευτηρι ων ζητει ται ξεχωριστη  συγκατα θεση 

των γονε ων / κηδεμο νων. Όπως αναφε ρεται παρακα τω, ο γονε ας / κηδεμο νας ε χει το 

δικαι ωμα ανα κλησης της συγκατα θεσης που ε χει δω σει, ανα  πα σα στιγμη .    
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Το οπτικοακουστικο  υλικο  διατηρει ται εφ' ο ρου ζωη ς της Εταιρει ας για λο γους ιστορικου  

αρχει ου εκτο ς κι αν υπα ρχει ανα κληση της συγκατα θεσης που ε χει δοθει .  

 

Σε κα θε περι πτωση, σχετικα  με τα οπτικοακουστικα  με σα ισχυ ουν τα εξη 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 ει ναι χωρι ς το ο νομα και το επι θετο του μαθητη , προκειμε νου να μην ει ναι δυνατη  

η συσχε τιση της φωτογραφι ας/βι ντεο με προσωπικα  στοιχει α εν γε νει του μαθητη . 

(ii) Θα καταβληθει  κα θε δυνατη  προσπα θεια, για να μην ει ναι δυνατο ς ο ευρετηριασμο ς 

των ιστοσελι δων μας, που περιε χουν τις φωτογραφι ες/βι ντεο τους απο  μηχανε ς 

αναζη τησης. Επι σης, σε περι πτωση ανα κλησης της συγκατα θεσης θα λα βουμε τα 

ευ λογα με τρα για την ενημε ρωση των τρι των υπευθυ νων επεξεργασι ας που ε χουν 

επεξεργασθει  τα δεδομε να.  

Ειδικα  για τις σημαντικε ς διακρι σεις μαθητω ν μας -και μο νο για αυτε ς- προκειμε νου το 

Σχολει ο να τιμη σει τον μαθητη  (την μαθη τρια) που διακρι θηκε για την επι δοση  του (σε 

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

ενημερω σει τους α λλους γονει ς και μαθητε ς, αλλα  και το ευρυ τερο κοινο  για τη δια κριση 

αυτη ν, αναρτα  φωτογραφι α (η /και βι ντεο) του μαθητη  στην ιστοσελι δα του, στον 

λογαριασμο  του Σχολει ου στα social media, στο Newsletter που εκδι δει και διανε μεται σε 

γονει ς του Σχολει ου, και σε αναμνηστικα  λευκω ματα/ε ντυπα. Ειδικα  για τις περιπτω σεις 

αυτε ς και στο πλαι σιο του συγκεκριμε νου σκοπου , η δημοσι ευση φωτογραφιω ν η /και 

βι ντεο του μαθητη  θα συνοδευ εται απο  το ονοματεπω νυμο του παιδιου  αλλα  ο χι απο  α λλα 

προσωπικα  στοιχει α. Για το λο γο αυτο  οι γονει ς / κηδεμο νες δι νουν Ειδικη  Συγκατα θεση, 

την οποι α μπορου ν να ανακαλε σουν ανα  πα σα στιγμη .  
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8. Επεξεργασία δεδομένων υγείας 

Τα δεδομε να υγει ας ανη κουν στις Ειδικε ς Κατηγορι ες Δεδομε νων η  αλλιω ς στα Ευαι σθητα 

Δεδομε να. Το Σχολει ο δε συλλε γει και γενικω ς δεν επεξεργα ζεται ευαι σθητα δεδομε να 

προσωπικου  χαρακτη ρα παρα  μο νο στις περιπτω σεις που αυτο  απαιτει ται ρητα  απο  

δια ταξη νο μου η  βα σει των πρου ποθε σεων που θε τει ο ΓΚΠΔ στην παρα γραφο 2 του 

α ρθρου 9. 

Πλη ν του Ατομικου  Δελτι ου Υγει ας Μαθητη  (ΑΔΥΜ) το οποι ο υποχρεωτικα  απο  το νο μο το 

προσκομι σει ο μαθητη ς στο Σχολει ο, για προληπτικου ς λο γους επεξεργαζο μαστε δεδομε να 

υγει ας του παιδιου  σας, που θα μας γνωστοποιη σετε (η  θα λα βουμε στο πλαι σιο τακτικω ν 

ιατρικω ν ελε γχων, με βα ση τον Εσωτερικο  Κανονισμο  Λειτουργι ας).  

Σκοπο ς ει ναι η ασφαλη ς συμμετοχη  του παιδιου  σας στις δραστηριο τητες του Σχολει ου 

μας και η δυνατο τητα  μας να ανταποκριθου με με καλυ τερα αντανακλαστικα  σε τυχο ν 

ε κτακτα περιστατικα  και πιθανε ς ιδιαιτερο τητες του ιατρικου  του ιστορικου  και εν γε νει 

της υγει ας του.  

Νομικη  βα ση αποτελει  το ε ννομο συμφε ρον των Εκπαιδευτηρι ων (πλην των ΑΔΥΜ ο που 

νομικη  βα ση αποτελει  η συμμο ρφωση με ε ννομη υποχρε ωση). 

Αποδε κτες των ως α νω δεδομε νων υγει ας του παιδιου  ενδε χεται να ει ναι ιατρικο  και 

νοσηλευτικο  προσωπικο  που συνεργα ζεται με το σχολει ο η , σε περι πτωση ε κτακτου 

περιστατικου , τρι τος ιατρο ς η  νοσοκομει ο. 

Πληροφορι ες για ενδεχο μενα προβλη ματα υγει ας του παιδιου  σας (αλλεργι ες, λιποθυμικε ς 

τα σεις, φαρμακευτικη  αγωγη  κ.λπ.), που εσει ς θεωρει τε ο τι πρε πει να μας γνωρι σετε και 

τα οποι α στη δια ρκεια της χρονια ς, ανα λογα με την τυχο ν εμφα νιση κα ποιου προβλη ματος 

του παιδιου , ει ναι πιθανο  να γνωστοποιηθου ν, ει τε απο  το ι διο ει τε απο  το σχολει ο μας 

στους συνεργαζο μενους γιατρου ς και νοσοκο μους του σχολει ου, υπο  την πρου πο θεση ο τι 

θα παρα σχετε τη συγκατα θεση  σας για την επεξεργασι α τους. 

Τε λος, ως προς την αντιμετω πιση των ε κτακτων επιδημιολογικω ν συνθηκω ν και τον 

περιορισμο  εξα πλωσης της υγειονομικη ς κρι σης, τα Εκπαιδευτη ρια υποχρεου νται να 

εξασφαλι ζουν ε να υγιε ς και ασφαλε ς περιβα λλον πρωτι στως φοι τησης αλλα  και εργασι ας, 

λαμβα νοντας ο λα τα αναγκαι α με τρα προστασι ας και προ ληψης για τα παιδια , τους γονει ς 

- κηδεμο νες, εργαζομε νους, συνεργα τες και επισκε πτες του Σχολει ου. Γι’ αυτο  το λο γο, τα 

Εκπαιδευτη ρια ει ναι δυνατο  να επεξεργα ζονται ευαι σθητα προσωπικα  δεδομε να των 

ανωτε ρω φυσικω ν προσω πων (δεδομε να υγει ας και βιομετρικα  δεδομε να), ω στε να 

αποκλει ουν την επε λευση κα θε α μεσου και σοβαρου  κινδυ νου στην υγει α και την 

ασφα λεια ς τους, τηρω ντας πιστα  τις αρχε ς επεξεργασι ας που επιτα σσει ο Κανονισμο ς (ΕΕ) 

2016/679 – GDPR, στο πλαι σιο της εξασφα λισης του εννο μου συμφε ροντο ς τους που ει ναι 

η προα σπιση της δημο σιας υγει ας και της υγιεινη ς στο Σχολει ο και της συμμο ρφωσης με 

τις εκα στοτε κρατικε ς εντολε ς.   
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9. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας 
δεδομένων;  

Σε καμι α περι πτωση δεν θα κοινοποιη σουμε τα προσωπικα  σας δεδομε να σε τρι τους για 

σκοπου ς α μεσης προω θησης προι ο ντων η  υπηρεσιω ν.  

Δεν ε χουμε καμι α προ θεση να διαβιβα σουμε δεδομε να προσωπικου  χαρακτη ρα σε τρι τη 

χω ρα η  διεθνη  οργανισμο .  

Η απο  με ρους μας επεξεργασι α περιορι ζεται εντο ς του σχολει ου και τα προσωπικα  

δεδομε να θα ει ναι διαθε σιμα αποκλειστικα  στο διδακτικο  και διοικητικο  προσωπικο  μας, 

που δεσμευ εται -με σω συ μβασης- με υποχρε ωση τη ρησης εμπιστευτικο τητας. 

Αποδε κτες των προσωπικω ν δεδομε νων ει ναι:  

(α) Δημο σιες αρχε ς (Υπουργει ο Παιδει ας και οι αποκεντρωμε νες υπηρεσι ες του, η 

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

(β) Δικαστικε ς και εισαγγελικε ς αρχε ς σε περι πτωση ε γερσης αξιω σεων η  αξιο ποινων 

πρα ξεων. 

(γ) Άλλα σχολει α (δημο σια η  ιδιωτικα ) σε περι πτωση μετεγγραφη ς του παιδιου  σας.  

(δ) Ανω τατα εκπαιδευτικα  ιδρυ ματα του εσωτερικου  η  του εξωτερικου .  

(ε) Φορει ς με τους οποι ους συνεργα ζεται κατα  περι πτωση το σχολει ο στο πλαι σιο 

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

Ελλη νων Φυσικω ν, Ελληνικη  Μαθηματικη  Εταιρει α, Βρετανικο  Συμβου λιο, 

ταξιδιωτικα  γραφει α κ.λπ.). 

(στ) Εξωτερικοι  συνεργα τες του σχολει ου, ο πως οδηγοι  και συνοδοι  σχολικω ν 

λεωφορει ων, φωτογρα φοι, γραφι στες, τυπογρα φοι και επιμελητε ς ε κδοσης 

αναμνηστικω ν εντυ πων του σχολει ου, νοσηλευτικο  προσωπικο , νομικοι  κ.λπ., που 

δεσμευ ονται με υποχρε ωση τη ρησης εμπιστευτικο τητας, και μο νο κατα  το με τρο που 

απαιτει ται για την εκτε λεση των συγκεκριμε νων καθηκο ντων/εντολω ν που ε χει ο 

καθε νας στο πλαι σιο των προαναφερο μενων σκοπω ν επεξεργασι ας. 

(ζ) Ασφαλιστικη  εταιρει α.  Σκοπο ς ει ναι η ασφαλιστικη  κα λυψη υγει ας των μαθητω ν για 

τον χρο νο που βρι σκεται στο Σχολει ο. Σε αυτη  την περι πτωση τα δεδομε να των 

μαθητω ν η /και τα δικα  σας ως γονει ς/κηδεμο νες διαβιβα ζονται μο νον για την 

περι πτωση που επε λθει ο ασφαλιστικο ς κι νδυνος. Σημειωτε ον ο τι το σχολει ο μας 

καταρτι ζει ασφα λιση υπε ρ τρι του (δηλαδη  των μαθητω ν) για την περι πτωση που 

συμβει  κα ποιο ατυ χημα η  ανακυ ψει α λλο προ βλημα υγει ας στον μαθητη  κατα  τη 

δια ρκεια που βρι σκεται στη σφαι ρα ευθυ νης μας.   

(η) Τρι τα προ σωπα, ο πως τρα πεζες, διοργανωτε ς εκδηλω σεων / δρα σεων προκειμε νου 

να ικανοποιηθει  κα ποιο αι τημα που υπε βαλε το υποκει μενο των δεδομε νων για 

χρη ση υπηρεσι ας.   
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10. Χρήση ιστοσελίδας  

Τα στοιχει α που επεξεργαζο μαστε κατα  την ει σοδο  σας στον διαδικτυακο  το πο των 

Εκπαιδευτηρι ων www.mandoulides.edu.gr ει ναι τα εξη ς: 

(α) Στοιχει α που καταχωρι ζονται αυτο ματα στον εξυπηρετητη  μας (data logs, cookies) 

(β) Στοιχει α που καταχωρι ζετε εσει ς. Για να επικοινωνη σετε μαζι  μας, ει τε με σω e-mail ει τε 

με σω της φο ρμας επικοινωνι ας της ιστοσελι δας μας, αποθηκευ ουμε τα δεδομε να τα οποι α 

μας παρε χετε (το e-mail σας, πιθανο ν το ο νομα και το τηλε φωνο  σας), προκειμε νου να 

απαντη σουμε στα ερωτη ματα  σας. Στο πλαι σιο αυτο , εφο σον η αποθη κευση δεν 

απαιτει ται πλε ον, διαγρα φουμε τα εν λο γω δεδομε να η  περιορι ζουμε την επεξεργασι α 

τους, στη περι πτωση που δεν υφι σταται υποχρε ωση αποθη κευσης απο  τον νο μο. 

Σκοπο ς επεξεργασι ας ει ναι η ορθη  προ σβαση και χρη ση της ιστοσελι δας των 

Εκπαιδευτηρι ων και η βελτι ωση της εμπειρι ας περιη γησης στον ιστο τοπο  μας. 

Η επεξεργασι α των δεδομε νων σας με σω του ιστο τοπου στηρι ζεται στις κατωτε ρω 

νομικε ς βα σεις που προβλε πονται στη νομοθεσι α: 

• 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. 

Χρο νος τη ρησης των δεδομε νων. Η διευ θυνση διαδικτυακου  πρωτοκο λλου (IP address) 

της συσκευη ς σας (υπολογιστη ς, κινητο  η  ταμπλε τα) που καταχωρι ζεται αυτο ματα στον 

εξυπηρετητη  μας (server) κατα  την ει σοδο  σας στον ιστο τοπο  μας τηρει ται τρεις μη νες 

απο  την ημερομηνι α εισο δου σας στον ιστο τοπο και, εν συνεχει α, διαγρα φεται αυτομα τως. 

Τα session cookies διαγρα φονται ο ταν αποσυνδεθει τε η  κλει σετε τον περιηγητη , καθο σον 

αφορα  στα «προαιρετικα ». 

Για να ενημερωθει τε αναλυτικα  σχετικα  με την επεξεργασι α προσωπικω ν δεδομε νων που 

διενεργει ται με σω του site μας καθω ς και για την πολιτικη  των cookies παρακαλου με 

πατη στε εδώ (Mandoulides_Website_Privacy_Notice).  

 

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

Τα ανωτε ρω προσωπικα  δεδομε να θα διατηρηθου ν κατα  τον χρο νο που ορι ζεται για κα θε 

http://www.mandoulides.edu.gr/
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ε να απο  αυτα  στην εκα στοτε ισχυ ουσα νομοθεσι α και συ μφωνα με το σκοπο  

επεξεργασι ας. Σε περι πτωση ε γερσης αξιω σεων, θα διατηρηθου ν επι  ο σο χρο νο απαιτει ται 

για την αμετα κλητη επι λυση  τους.  

Τα κυ ρια κριτη ρια που καθορι ζουν το χρονικο  δια στημα τη ρησης των δεδομε νων ει ναι:  

• 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). 

• Αν δεν υπάρχουν απαιτήσεις διάρκειας εκ του νόμου, το Σχολείο θα διαγράφει τα 

δεδομένα μέσα σε πέντε (5) έτη από την λήξη της συμβατικής σχέσης. 

• Οι απαιτήσεις διάρκειας προκειμένου το Σχολείο να υπερασπιστεί έννομα δικαιώματά 

του (π.χ. διεκδίκηση δεδουλευμένων). 

• Η ανάγκη τήρησης ιστορικού αρχείου. 

Μετα  την αποφοι τηση του μαθητη , το Σχολει ο θα διατηρη σει τα στοιχει α επικοινωνι ας με 

σκοπο  την ενημε ρωση και επικοινωνι α για τις δρα σεις του (π.χ. εκδηλω σεις αποφοι των), 

εκτο ς αν ανακαλε σετε τη συγκατα θεση  σας, οπο τε θα διαγραφου ν α μεσα, στο με τρο που 

δεν προσβα λλονται ε τσι δικαιω ματα α λλων προσω πων. 

Το ονοματεπω νυμο του μαθητη  (και αφο του αποφοιτη σει), καθω ς και το πολυμεσικο  

υλικο  (φωτογραφι ες / βι ντεο κ.α .) του μαθητη , ει τε φυσικο  ει τε ηλεκτρονικο  

αποθηκευμε νο στο Σχολει ο ει τε και τυχο ν αναρτημε νο στην ιστοσελι δα και στα με σα 

κοινωνικη ς δικτυ ωσης, το οποι ο αποτελει  ιστορικο  αρχει ο του σχολει ου μας (για 

παρα δειγμα Περιοδικο  η  Λευ κωμα Μαθητω ν, υλικο  τελετη ς βραβευ σεων, υλικο  

συμμετοχη ς σε διαγωνισμου ς/συνε δρια, αρχει ο αποφοι των κ.λπ.) θα διατηρηθει  εφ’ ο ρου 

ζωη ς της Εταιρει ας μας ως παρακαταθη κη του σχολει ου, εκτο ς αν ανακαλε σετε τη 

συγκατα θεση  σας, που παρε χεται σε ξεχωριστο  πεδι ο κατωτε ρω, οπο τε θα διαγραφου ν 

α μεσα, στο με τρο που δεν προσβα λλονται ε τσι δικαιω ματα α λλων προσω πων.  

Ειδικα  για τους υποψηφι ους εργαζομε νους οι οποι οι υποβα λλουν τα βιογραφικα  τους 

σημειω ματα, ει τε για κα λυψη συγκεκριμε νων θε σεων ει τε για λο γους αρχειοθε τησης και 

μελλοντικη ς επεξεργασι ας, σημειω νονται τα εξη ς: τα στοιχει α που υποβα λλονται και 

αφορου ν στα Βιογραφικα  καθω ς και τα τεστ και οι αξιολογη σεις τους διατηρου νται απο  

τα Εκπαιδευτη ρια για χρονικο  δια στημα ενο ς (1) ε τους και στη συνε χεια διαγρα φονται 

απο  το συ νολο των βα σεων. Διευκρινι ζεται ο τι η διαγραφη  πραγματοποιει ται στο τε λος 

του ημερολογιακου  ε τους εντο ς του οποι ου συμπληρω νεται το χρονικο  δια στημα του ενο ς 

(1) ε τους. 

Ειδικα  για τους χρη στες της ιστοσελι δας η διευ θυνση διαδικτυακου  πρωτοκο λλου (IP 

address) της συσκευη ς σας (υπολογιστη ς, κινητο  η  ταμπλε τα) που καταχωρι ζεται 

αυτο ματα στον εξυπηρετητη  μας (server) κατα  την ει σοδο  σας στον ιστο τοπο  μας τηρει ται 
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τρεις μη νες απο  την ημερομηνι α εισο δου σας στον ιστο τοπο και, εν συνεχει α, διαγρα φεται 

αυτομα τως. Τα session (απαραι τητα) cookies διαγρα φονται ο ταν αποσυνδεθει τε η  

κλει σετε τον περιηγητη .  

Γενικο τερα, στοιχει α που εσει ς μας παρε χετε για να επικοινωνη σετε μαζι  μας, ει τε με σω e-

mail ει τε με σω της φο ρμας επικοινωνι ας της ιστοσελι δας μας, αποθηκευ ονται για ο σο 

καιρο  απαιτει ται, προκειμε νου να απαντη σουμε στα ερωτη ματα  σας και, εφο σον η 

αποθη κευση δεν απαιτει ται πλε ον, διαγρα φουμε τα εν λο γω δεδομε να η  περιορι ζουμε την 

επεξεργασι α τους, στη περι πτωση που δεν υφι σταται υποχρε ωση αποθη κευσης απο  το 

νο μο.  

Σε  περι πτωση ε γερσης δικαστικω ν η  εξω δικων αξιω σεων, τα δεδομε να θα διατηρηθου ν 

με χρι την αμετα κλητη επι λυση η  την παραγραφη  τους. 

 

12. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας ως υποκείμενα των 
δεδομένων;  

Μπορει τε ανα  πα σα στιγμη  να ασκη σετε τα εξη ς δικαιω ματα: 

(α) Δικαι ωμα προ σβασης, δηλαδη  να πληροφορηθει τε κατα  πο σο υφι στανται επεξεργασι α 

τα προσωπικα  δεδομε να που σας αφορου ν  

(β) Δικαι ωμα διο ρθωσης και συμπλη ρωσης ανακριβω ν και ελλιπω ν δεδομε νων.  

(γ) Δικαι ωμα φορητο τητας (μο νο εα ν επεξεργαζο μαστε πληροφορι ες με βα ση τη 

συγκατα θεση  σας, η  συ ναψη συ μβασης και η επεξεργασι α ει ναι αυτοματοποιημε νη).  

(δ) Δικαι ωμα να ζητη σετε τη διαγραφη  δεδομε νων και/η  περιορισμο  της επεξεργασι ας 

τους υπο  την πρου πο θεση ο τι δε συντρε χει α λλη νομικη  βα ση επεξεργασι ας. 

(ε) Δικαι ωμα εναντι ωσης:  

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. 

(στ) Δικαι ωμα ανα κλησης, ανα  πα σα στιγμη , της συγκατα θεσης που ε χετε χορηγη σει για 

οποιονδη ποτε λο γο (π.χ. επεξεργασι α φωτογραφι ας/βι ντεο του παιδιου  σας κ.λπ.).   

Για να ασκη σετε το δικαι ωμα ανα κλησης της συγκατα θεση ς σας παρακαλω  πατη σατε εδώ 

(Mandoulides_Anaklisi_Sygkatathesis). 
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(ζ) Δικαι ωμα υποβολη ς καταγγελι ας στην αρμο δια Αρχη . Σε περι πτωση που θεωρη σετε ο τι 

θι γονται καθ' οιονδη ποτε τρο πο τα προσωπικα  σας δεδομε να, μπορει τε να υποβα λετε 

ανα  πα σα στιγμη  καταγγελι 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 μπορει τε να υποβα λλετε ειδικο  Έντυπο Αι τησης 

Άσκησης Δικαιωμα των με τους εξη ς τρο 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. 

iii) Αυτοπροσώπως στα γραφεία των Εκπαιδευτηρίων στην παραπάνω διεύθυνση.     

Για να ασκη σετε κα ποιο απο  τα δικαιω ματα  σας και να υποβα λλετε το ειδικο  Έντυπο 

Αι τησης Άσκησης Δικαιωμα των παρακαλω  πατη σατε εδώ  

(Mandoulides_Entypo_Askisis_Dikaiomaton). 

Τα αιτη ματα  σας θα διατηρου νται απο  το σχολει ο για χρονικο  δια στημα πε ντε (5) ετω ν 

απο  την παραλαβη  τους. Τυχο ν α λλα ε γγραφα πε ραν του ανωτε ρω εντυ που δεν θα 

λαμβα νονται υπο ψη και θα καταστρε φονται α μεσα. 

 

14. Ασφάλεια 

Τα Εκπαιδευτη ρια λαμβα νουν τα κατα λληλα με τρα ασφα λειας, για να διασφαλι σουν την 

καλυ τερη δυνατη  φυ λαξη ο λων των προσωπικω ν δεδομε νων και την αποφυγη  κατα  λα θος 

απω λειας, χρη σης η  μη εξουσιοδοτημε νης προ σβασης στα προσωπικα  δεδομε να και 

περιορι ζουν την προ σβαση στα προσωπικα  δεδομε να σε α τομα που πραγματικα  τη 

χρεια ζονται για την εκτε λεση των καθηκο ντων τους. Το Σχολει ο εφαρμο ζει 

αποτελεσματικα , το σο κατα  τη στιγμη  του καθορισμου  των με σων επεξεργασι ας ο σο και 

κατα  τη στιγμη  της επεξεργασι ας, κατα λληλα τεχνικα  και οργανωτικα  με τρα, ο πως 

κρυπτογρα φηση δεδομε νων, ε λεγχος των προσβα σεων, τει χη προστασι ας (firewalls), 

εναλλασσο μενοι κωδικοι  προ σβασης (passwords), penetration tests κ.α.  

Τα προ σωπα που επεξεργα ζονται προσωπικα  δεδομε να για λογαριασμο  του Σχολει ου 

πρα ττουν ανα λογα με την εξουσιοδο τηση που τους ε χει δοθει  απο  αυτο  και δεσμευ ονται 

ως προς την εμπιστευτικο τητα των ενεργειω ν τους με Συμβα σεις. Παρα λληλα, γι νονται 

εκπαιδευ σεις στο προσωπικο  σχετικα  με την προστασι α των προσωπικω ν δεδομε νων και 

http://www.dpa.gr/
mailto:dpo@mandoulides.edu.gr
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τον ΓΚΠΔ.  

Το Σχολει ο ε χει θεσπι σει διαδικασι ες για την αντιμετω πιση τυχο ν παραβια σεων 

ασφα λειας δεδομε νων, προκειμε νου να ει ναι σε θε ση να συμμορφω νεται με τις νο μιμες 

υποχρεω σεις της σε περι πτωση παραβι αση προσωπικω ν δεδομε νων. 

Παρα  το γεγονο ς ο τι τα Εκπαιδευτη ρια λαμβα νουν τα κατα λληλα με τρα ασφα λειας για τη 

διαφυ λαξη της εμπιστευτικο τητας, της ακεραιο τητας και της διαθεσιμο τητας των 

προσωπικω ν δεδομε νων, η διαβι βαση πληροφοριω ν με σω του διαδικτυ ου δεν ει ναι ποτε  

απολυ τως ασφαλη ς. Ως εκ του του δεν μπορου με να εγγυηθου με την ασφα λεια  τους, ο ταν 

μεταδι δονται με σω οποιουδη ποτε ηλεκτρονικου  με σου, επομε νως οποιαδη ποτε 

διαβι βαση τε τοιου τυ που γι νεται με ευθυ νη του αποστολε α. 

 

15. Αναθεωρήσεις 

Η παρου σα Πολιτικη  Προστασι ας Δεδομε νων Προσωπικου  Χαρακτη ρα τε θηκε σε ισχυ  στις 

25/05/2018 και συντα χθηκε κατ’ εφαρμογη  των διατα ξεων του Γενικου  Κανονισμου  

Προστασι ας Δεδομε νων (ΕΕ) 2016/679 της Ε.Ε. και της ελληνικη ς νομοθεσι ας (Ν. 

4624/2019).  

Πριν απο  κα θε ενδεχο μενη αλλαγη  στην επεξεργασι α προσωπικω ν δεδομε νων με σω του 

ιστο τοπου, θα τροποποιη σουμε αντι στοιχα την παρου σα ενημε ρωση και θα την 

αναρτη σουμε, ω στε να ενημερωθει τε σχετικα  και να μπορει τε να ασκει τε αποτελεσματικα  

τα δικαιω ματα  σας. Οποιαδη ποτε σχετικη  ενημε ρωση θα κοινοποιει ται με σω του 

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

Τελευται α Ενημε ρωση: 19/01/2022 

http://www.mandoulides.edu.gr/

