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 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΝ και ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ» 2023 

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες 

……………………………………………….……………………………………..………….……………, 

και …………………………………………………………………………………………………………. 

γονείς και ασκούντες τη γονική μέριμνα του/της 

………………………………………………………………… ανηλίκου, γεννηθέντος την 

……………………………………………………… 

δηλώνουμε υπεύθυνα  

ότι έχουμε ενημερωθεί και ότι επιτρέπουμε :  

 

τη συμμετοχή του/της   στις δραστηριότητες του προγράμματος ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ» 2023  για το χρονικό διάστημα από 

…………………… έως ……………………………… που διοργανώνονται από την ομόρρυθμη 

εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε» και 

διακριτικό τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ» που εδρεύει στο Αγρίνιο 

(περιοχή Ψηλογέφυρο), (Α.Φ.Μ. 082681749 Δ.Ο.Υ. Αγρινίου),  όπως  νόμιμα εκπροσωπείται, 

σύμφωνα με τον σχετικό Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ», ο οποίος μας έχει γνωστοποιηθεί και έχουμε 

λάβει γνώση . 

 

Με τη συμμετοχή στις δραστηριότητες του ως άνω προγράμματος «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ» δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον/την 

αφορούν («προσωπικά δεδομένα») υπόκεινται σε επεξεργασία από τη διοργανώτρια εταιρεία 

«ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε» και διακριτικό τίτλο 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ» και χορηγούμε τη συγκατάθεσή μας προς 

τούτο σύμφωνα με τα κάτωθι : 

 

Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1. Προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντος ανηλίκου από την αίτηση συμμετοχής :  

    Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, χρονολογία γέννησης.   

2. Προσωπικά δεδομένα των γονέων/κηδεμόνων του/της από την αίτηση συμμετοχής :  
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α) Δεδομένα ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο , ΑΔΤ  

β) Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός. 

γ) ΑΦΜ 

3. Δεδομένα υγείας του ανηλίκου που δηλώνονται από τους γονείς στο έντυπο της υποβολής 

αιτήσεως συμμετοχής στο θερινό πρόγραμμα  «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ» . 

 

Ενημέρωση για τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων  

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς που 

αφορούν την άρτια διοργάνωση και διεξαγωγή του θερινού προγράμματος «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ» και την επικοινωνία με τους 

γονείς/κηδεμόνες . 

 

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρχείο;  

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να διατηρούνται 

στο αρχείο της για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή του θερινού 

προγράμματος, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για να εκπληρώσουμε τις νομικές – 

φορολογικές ή άλλες έννομες  υποχρεώσεις μας.  

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη 

συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας διατηρούνται, έως ότου ολοκληρωθεί ο σκοπός της 

επεξεργασίας ή έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας.  

Επίσης ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων (και των γονέων / 

κηδεμόνων του, για όσο χρόνο απαιτείται για την επίλυση οποιασδήποτε δικαστικής ή 

εξωδικαστικής διαφοράς ή διαιτησίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται κάτι άλλο 

από τον νόμο.  

 

Οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας  

α. Η διοργανώτρια εταιρεία «ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε» 

και διακριτικό τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ» για σκοπούς που 

συνδέονται αποκλειστικά με την άρτια διοργάνωση και διεξαγωγή του θερινού προγράμματος  

«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ» 

β. Τρίτα μέρη που μας εκπροσωπούν (π.χ. εξουσιοδοτημένο προσωπικό , επιτηρητές κ.λπ., 

που δεσμεύονται με συμβάσεις εμπιστευτικότητας) και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες 

για λογαριασμό μας (π.χ. τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, κ.λπ.), και μόνο στον 

βαθμό που απαιτείται, για να εκτελέσουν τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους και να 
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εκπληρώσουν τους σκοπούς επεξεργασίας, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, βάσει 

συμβάσεων, με τις οποίες υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών 

δεδομένων.  

 

Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας;  

Η διοργανώτρια εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την 

ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως η εφαρμογή συστήματος 

ελέγχου πρόσβασης, συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και άλλων 

τεχνολογικών μέτρων προστασίας. Η εν λόγω επεξεργασία διενεργείται πάντα σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία.  

 

Τα δικαιώματά σας στα προσωπικά δεδομένα  

Τα δικαιώματα που έχετε, ανάλογα με τον σκοπό και τη νομική βάση επεξεργασίας των ΠΔ και 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 

2016/679), είναι τα εξής: δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας, δικαίωμα 

διόρθωσης ανακριβειών στα προσωπικά δεδομένα σας, και σε ορισμένες περιπτώσεις 

δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας (π.χ. όταν τα προσωπικά δεδομένα 

δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν).  

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό ή και να αντιταχτείτε στην 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις διατηρούμε τα 

προσωπικά δεδομένα σας μόνο υπό προϋποθέσεις.  

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας όποτε επιθυμείτε για 

οποιονδήποτε από τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συναινέσατε. Αυτό δε θα 

επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συναίνεσή σας, πριν την 

ανάκλησή της.  

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  summercamp@ppschool.gr  

Επιπλέον έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα . 

 

………………..………….…. (τόπος), ……../…….. / 202….…..  

Οι γονείς/ κηδεμόνες και ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου  

mailto:summercamp@ppschool.gr

