
Privacy Notice για τους μαθητές του Κολλεγίου 
Ημερ/νια σύνταξης 2.6.2022 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 

 

1. Τι είναι η Δήλωση Ενημέρωσης για τα 

προσωπικά δεδομένα; 

Η Δήλωση Ενημέρωσης σου δίνει πληροφορίες για τα 

προσωπικά σου δεδομένα, ποια είναι αυτά, ποιος τα τηρεί 

και για ποιο λόγο, για πόσο χρόνο και τι δικαιώματα έχεις. 

Η Δήλωση αυτή απευθύνεται στους μαθητές του Σχολείου 

μας. Μπορείς να τη διαβάσεις μόνος/μόνη σου ή με τη 

βοήθεια των δασκάλων σου ή και των γονιών σου και να 

μας θέσεις όποιο ερώτημα ή απορία σου δημιουργηθεί. 

2. Τι είναι  τα προσωπικά δεδομένα  

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σε 

χαρακτηρίζει, όπως το όνομά σου, η διεύθυνση κατοικίας 

σου, το τηλέφωνο, το Σχολείο που πηγαίνεις, η ημερομηνία 

των γενεθλίων σου, οι φωτογραφίες σου, οι αθλητικές σου 

επιδόσεις κ.α. (απλά δεδομένα) 

Μπορεί να είναι και ειδικής κατηγορίας δεδομένα που 

αφορούν την υγεία σου, θέματα θρησκείας, πολιτικών 

πεποιθήσεων, το δακτυλικό σου αποτύπωμα κ.α (ειδικά – 

ευαίσθητα δεδομένα) 

3. Ποιος είναι «υποκείμενο» των δεδομένων; 

Ποια είναι τα υποκείμενα στο Σχολείο. 

Είναι το πρόσωπο το οποίο αφορούν οι πληροφορίες 

αυτές (προσωπικά δεδομένα). Υποκείμενα στο Σχολείο, 

δεδομένα των οποίων έχει το Σχολείο, είναι οι μαθητές, οι 

γονείς, οι δάσκαλοι, οι εργαζόμενοι, οι απόφοιτοι, οι 

δωρητές. 

4. Τι δεδομένα σου έχει το Σχολείο; 

Τη διεύθυνση κατοικίας σου, τηλέφωνο σπιτιού, τηλέφωνα 

γονέων, πληροφορίες για την οικογένειά σου, την 

ημερομηνία γέννησής σου, ιατρικές πληροφορίες, τους 

βαθμούς σου, φωτογραφίες σου και βίντεο από συμμετοχή 

σε σχολικές και εκπαιδευτικές δράσεις, τις αθλητικές σου 

επιδόσεις, πληροφορίες αν έχεις λάβει υποτροφία, 

οικονομικά στοιχεία που αφορούν τα δίδακτρα και άλλες 

υπηρεσίες, στοιχεία για τη μεταφορά σου με σχολικά, 

διακρίσεις σου σε διαγωνισμούς,  

5. Για ποιο λόγο τα έχει; (Σκοπός) 

Για να μπορέσεις να εγγραφείς στο Σχολείο, να 

χρησιμοποιείς τα σχολικά λεωφορεία, να συμμετέχεις σε 

αθλητικές δράσεις, να λαμβάνεις μέρος σε διαγωνισμούς 

εντός και εκτός Σχολείου, να επικοινωνεί το Σχολείο με 

τους γονείς σου για εκπαιδευτικά θέματα, να προβάλει τις 

επιτυχίες και τις διακρίσεις σου, να σε βοηθήσει να 

συνεχίσεις τις σπουδές σου μετά το Σχολείο, να διατηρεί 

την επαφή μαζί σου ακόμα και μετά την αποφοίτησή σου 

ενημερώνοντάς σε για Κολλεγιακά νέα.  

6. Μπορεί το Σχολείο να έχει τα δεδομένα σου; 

(Βάση επεξεργασίας) 

Ναι, γιατί είτε έχουν υπογράψει σύμβαση οι γονείς σου με 

το Σχολείο, είτε γιατί το προβλέπει ο Νόμος (εκπαιδευτική 

νομοθεσία),  είτε για λόγους ασφάλειας, είτε γιατί έχει κάνει 

αίτηση ο γονέας ή έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, είτε 

τέλος γιατί είναι προς το συμφέρον (έννομο συμφέρον του  

Σχολείου) να διατηρεί κάποια δεδομένα. 

7. Τι κάνει το Σχολείο με τα δεδομένα σου; 

(επεξεργασία) 

Το Σχολείο επεξεργάζεται και τηρεί τα δεδομένα σου με 

ασφάλεια. Τα καταχωρεί στη βάση δεδομένων (αρχείο) 

που διατηρεί, τα χρησιμοποιεί για την επικοινωνία με τους 

γονείς σου και με εσένα, για την παροχή των υπηρεσιών 

που έχει αναλάβει ως Σχολείο, για την έκδοση εγγράφων 

και αποδείξεων για οικονομικά θέματα, για την 

ενημέρωση για τακτικά και έκτακτα ζητήματα, για την 

προβολή πληροφοριών που σε αφορούν (φωτογραφίες, 

βίντεο, διακρίσεις, βραβεύσεις) σε έντυπες και 

ηλεκτρονικές εκδόσεις (μαθητικά περιοδικά, site, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, Θησαυρός). Επίσης προχωρά σε 

διαγραφή δεδομένων σου όταν πλέον δεν υπάρχει λόγος 

ή δεν μπορεί (από το Νόμο ή άλλη αιτία) να τα διατηρεί. 

8. Ποιοι μπορούν να δουν – αποκτήσουν τα 

δεδομένα σου; 

Εντός του Σχολείου, ανά περίπτωση, τα βλέπουν όσοι 

έχουν σχετική εξουσιοδότηση (άδεια πρόσβασης) ή σχέση 

με τον μαθητή ή την κατηγορία δεδομένων. Για 

παράδειγμα τις πληροφορίες που αφορούν τα σχολικά 

(πχ. στάσεις), τις βλέπει το Τμήμα Μεταφοράς, τα 

οικονομικά ζητήματα και στοιχεία, τα βλέπει η οικονομική 

Υπηρεσία και το Λογιστήριο, τους βαθμούς σου οι 

εκπαιδευτικοί και η Διεύθυνση του Σχολείου και οι γονείς 

σου όταν μπαίνουν στο ηλεκτρονικό σύστημα των 

βαθμών, φωτογραφίες σου που έχουν δημοσιευτεί στο site 

του Σχολείου, οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου. 
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Εκτός Σχολείου - αποδέκτες – μπορεί να είναι (εφόσον 

προβλέπεται ή υπάρχει σχετική ενημέρωση / αίτηση)  

υπηρεσίες του κράτους (Υπουργείο Παιδείας, Υγείας, 

Αστυνομικές Αρχές), άλλα Σχολεία, πανεπιστήμια στο 

εξωτερικό, φορείς που διοργανώνουν εξετάσεις (πχ. ξένης 

γλώσσας) ή διαγωνισμούς, ο Σύλλογος Αποφοίτων του 

Σχολείου, εξωτερικοί συνεργάτες του  Σχολείου (πχ. 

εταιρία σχολικών ή εταιρία καθαρισμού, ή ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες.    

9. Για πόσο χρόνο τα διατηρεί το Σχολείο; 

Τα δεδομένα σου διατηρούνται από το Σχολείο για όσο 

χρόνο ορίζει ο νόμος, όσο είναι ενεργή η σύμβαση 

(παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών) με τους γονείς σου, 

για χρόνο που έχεις ορίσει εσύ ή οι γονείς σου έχοντας 

δώσει σχετική άδεια (συγκατάθεση) ή συγκεκριμένες 

πληροφορίες για πάντα (εις το διηνεκές), με την 

καταχώρισή τους στο Ιστορικό Αρχείο του Σχολείου (που 

τηρείται ηλεκτρονικά ή στη Βιβλιοθήκη σε φυσική μορφή). 

10. Τι δικαιώματα έχεις; 

Τα δικαιώματά σου ασκούνται από τους γονείς σου για 

εσένα και  υπό συγκεκριμένες συνθήκες που λέει ο Νόμος, 

μπορείς να ασκήσεις τα εξής δικαιώματα: 

 Να ενημερωθείς τι δεδομένα σου διατηρούμε 

 Να έχεις πρόσβαση στα δεδομένα αυτά (πχ. να 

λάβεις αντίγραφο) 

 Να διορθώσεις τα δεδομένα σου (πχ. αλλαγή 

διεύθυνσης) 

 Να ζητήσεις διαγραφή δεδομένων σου (πχ. να 

διαγραφεί φωτογραφία σου από το διαδικτυακό 

τόπο του Σχολείου) 

 Να ζητήσεις τον περιορισμό της χρήσης των 

δεδομένων σου 

 Να ζητήσεις ηλεκτρονικά να μεταφερθούν τα 

δεδομένα σου σε τρίτο 

 Να εναντιωθείς σε επεξεργασία 

 Να εναντιωθείς στη λήψη αυτόματων – 

μηχανικών αποφάσεων 

Πάντα φυσικά οι δάσκαλοί σου και η Διεύθυνση του 

Σχολείου μπορεί να ακούσει τον όποιο προβληματισμό 

σου ή ερώτημα και να σε κατευθύνει σχετικά. 

11. Ποιος είναι υπεύθυνος για να επεξεργάζεται 

τα δεδομένα σου;  

Υπεύθυνος για τα δεδομένα σου και την επεξεργασία που 

κάνει (όπως περιγράφουμε στον αριθμό 7), είναι το Σχολείο 

σου και συγκεκριμένα το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα, στο οποίο ανήκει το Κολλέγιο Αθηνών, το 

Κολλέγιο Ψυχικού και το Νηπιαγωγείο Ιωάννης Μ. Καρράς, 

το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, το Ωδείο, τα απογευματινά 

αθλητικά προγράμματα που μπορεί να παρακολουθείς. 

Τα πλήρη στοιχεία του είναι: 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:  

Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Στεφάνου Δέλτα 15, 15452 Ψυχικό 

2106798100, info@athenscollege.edu.gr 

www.athenscollege.edu.gr 

12.  Ποιος είναι υπεύθυνος για να προστατεύει 

τα δεδομένα σου;  

Εντός του Σχολείου λειτουργεί Υπηρεσία Προσωπικών 

Δεδομένων, έργο της οποίας είναι να συμβουλεύει το 

Σχολείο κατά τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που 

λέει ο νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων, 

να λαμβάνει και να απαντά σε αιτήματα υποκειμένων, να 

επικοινωνεί με την αρμόδια Αρχή που έχει ορίσει το 

κράτος (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα).  

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) 

Στεφάνου Δέλτα 15, 15452 Ψυχικό 

2106798186, dpo@athenscollege.edu.gr 

www.athenscollege.edu.gr  

13. Τι είναι το GDPR? 

Τέλος, καθώς συνεχώς ακούμε τον όρο «GDPR», είναι το 

ακρωνύμιο για τον τίτλο General Data Protection 

Legislation (ΓΚΠΔ ή Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Δεδομένων), ο οποίος ισχύει από το Μάιο του 2018 σε όλη 

την Ευρώπη και αφορά όλους όσους επεξεργάζονται 

δεδομένα υποκειμένων στην Ευρώπη (είτε τα υποκείμενα 

είναι Ευρωπαίοι πολίτες είτε πολίτες τρίτης χώρας, αρκεί 

τα δεδομένα τους να είναι στην ΕΕ). Ακόμα δηλαδή και αν 

είναι αμερικανική εταιρία στις ΗΠΑ (πχ. Facebook), αν 

επεξεργάζεται δεδομένα πολίτη που βρίσκεται στην 

Ευρώπη, οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του GDPR. 
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