
                                     

 
   

                             

 
                                                      ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2023  1/3 

 

                  

02 - 04/03/2023 

Ενημέρωση και συγκατάθεση  

ως προς τη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εικόνας, στο πλαίσιο διενέργειας 
εκδηλώσεων των Εκπαιδευτηρίων 

Γενικά 

Σας ενημερώνουμε ότι οι πανελλήνιοι μαθητικοί Αγώνες Τέχνης θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, 
στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, από τις 2 Μαρτίου έως τις 4 Μαρτίου 2023 και θα μεταδίδονται 
διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας: www.livemedia.gr. 

Θα παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων και εν συνεχεία να συμπληρώσετε τη δήλωση που ακολουθεί και να την 
καταθέσετε στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. 

 

Ενημέρωση πριν τη συγκατάθεση  

Το Σχολείο προτίθενται να λάβει, να διατηρήσει και να αναμεταδώσει μέσω διαδικτύου βίντεο ή/και να 
αναρτήσει αναμνηστικές φωτογραφίες του παιδιού σας από τη συμμετοχή του στους πανελλήνιους 
μαθητικούς Αγώνες Τέχνης, που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, στα Εκπαιδευτήρια Ε. 
Μαντουλίδη, από τις 2 Μαρτίου έως τις 4 Μαρτίου 2023. Η εν λόγω μετάδοση του βίντεο θα γίνει μέσω 
της ιστοσελίδας www.livemedia.gr. Τα βίντεο ή/και φωτογραφίες θα δημοσιευθούν και θα αναρτηθούν 
στα έντυπα και στην ιστοσελίδα του Σχολείου καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μαζικής 
ενημέρωσης. Επίσης, οι φωτογραφίες ενδέχεται να εκτυπωθούν σε αναμνηστικά λευκώματα, 
περιοδικά/έντυπα που το Σχολείο εκδίδει και διανέμει σε μαθητές και στους γονείς τους. 

 

Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων 

Το Σχολείο επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά προς το σκοπό διατήρησης 
αναμνηστικών για λόγους ιστορικού αρχείου, η οποία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, (βλ. κατωτέρω), 
την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, οπότε θα διαγραφούν άμεσα, στο μέτρο που δεν 
προσβάλλονται έτσι δικαιώματα άλλων προσώπων. 

 

Νομική Βάση 

Νομική βάση της ως άνω επεξεργασίας είναι η δια της παρούσας χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή 
σας. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Σχολείου, οι οποίοι θα τα επεξεργασθούν 
αποκλειστικά και μόνον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού και σε καμία περίπτωση προς ίδιον 
όφελος. 

 

Χρόνος Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων 

Το πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο κ.ά.) του παιδιού σας, είτε φυσικό είτε ηλεκτρονικό 
αποθηκευμένο στο σχολείο είτε και τυχόν αναρτημένο στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, θα διατηρηθεί από το σχολείο για λόγους ιστορικού αρχείου, εκτός αν ανακαλέσετε τη 
συγκατάθεσή σας, που παρέχεται σε ξεχωριστό πεδίο κατωτέρω, οπότε θα διαγραφούν άμεσα, στο μέτρο 
που δεν προσβάλλονται έτσι δικαιώματα άλλων προσώπων. 

 

http://www.livemedia.gr/
http://www.livemedia.gr/
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Δικαίωμα ανάκλησης 

Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα την παρασχεθείσα με το παρόν συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. 
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.  

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που θα έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί (αναμετάδοση βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάρτηση στην ιστοσελίδα κ.λπ.). 

Σε περίπτωση ανάρτησης φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού σας στο διαδίκτυο ή κατά τη διάρκεια της 
διαδικτυακής μετάδοσης του βίντεο 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. 

 

Δικαιώματα & Τρόπος Άσκησης 

Πέραν του ανωτέρω δικαιώματος ανάκλησης, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος προς το 
Σχολείο για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας, εναντίωσης, καθώς 
και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του παιδιού σας (εφόσον αυτή είναι εφικτή, σύμφωνα 
με το νόμο). Για την άσκησή τους μπορείτε να υποβάλλετε ειδικό 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 D.P.O. 

iii. Αυτοπροσώπως στα γραφεία των Εκπαιδευτηρίων στην παραπάνω διεύθυνση. 

Το Σχολείο σας απαντά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα παραπάνω αιτήματά σας. Σε περίπτωση 
που δεν θα ικανοποιηθείτε από την απάντηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

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

Έλαβα γνώση και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού μου, για τον σκοπό 
και με τον τρόπο που αναφέρονται ανωτέρω. Ειδικότερα: 

 

Επεξεργασία ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
Ανάρτηση φωτογραφιών ή/και αναμετάδοση βίντεο στην ιστοσελίδα του 
Σχολείου και στα κοινωνικά δίκτυα και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
δημοσίευση σε ενημερωτικά και αναμνηστικά έντυπα των Εκπαιδευτηρίων  
 

  

Ανάρτηση φωτογραφιών ή/και αναμετάδοση βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα του 
Σχολείου και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης 

  

Δημοσίευση σε ενημερωτικά και αναμνηστικά έντυπα του Σχολείου   

 

Στοιχεία επικοινωνίας των Εκπαιδευτηρίων 
Για να ανακαλέσετε την παρασχεθείσα με το παρόν Συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε 
με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Σχολείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
dpo@mandoulides.edu.gr  

 

Ονοματεπώνυμο Μαθητή: __________________________________________________ 

Σχολείο Φοίτησης:  __________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο Γονέα:  __________________________________________________ 

Υπογραφή Γονέα:   __________________________________________________ 

Ημερομηνία:   __________________________________________________ 

 

mailto:dpo@mandoulides.edu.gr

