
 

Δήλωση Ενημέρωσης για τη λειτουργία QR-code σε προσκλήσεις 

για είσοδο στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. 

 
To Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι.), έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή για τη 

διαχείριση της εισόδου στις εγκαταστάσεις του (Ψυχικό και Κάντζα). Συγκεκριμένα, 

προσκεκλημένοι σε εκδηλώσεις, συναντήσεις, δράσεις του Σχολείου ή του Ε.Ε.Ι. ή/και 

εισερχόμενοι στις εγκαταστάσεις του, λαμβάνουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (όπως 

αυτή διατηρείται από το Ε.Ε.Ι. ή τη δηλώνει ο ίδιος ο επισκέπτης μέσω σχετικής φόρμας, 

πρόσκληση που φέρει QR-code. To QR-code περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: 

Ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση επισκέπτη, ημερομηνία / ώρα / campus / πύλη 

εισόδου / κτίριο / όροφος / γραφείο επίσκεψης, όνομα προσώπου που θα δεχτεί τον 

επισκέπτη (στοιχεία όπως καταχωρήθηκαν από τον προσκαλούντα κατόπιν συνεννόησης με 

τον επισκέπτη) ή εκδήλωση / δράση στην οποία θα παρευρεθεί ο επισκέπτης.  

Σκοπός της λειτουργίας είναι η διαχείριση της εισόδου των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις 

του Κολλεγίου Αθηνών (Ψυχικό και Κάντζα) και η ασφάλεια των προσώπων και 

εγκαταστάσεων του Σχολείου. Βάσει για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του 

Ε.Ε.Ι. για την προστασία των προσώπων (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, τρίτων) και των 

εγκαταστάσεών του, καθώς και για τις περιπτώσεις που ο ίδιος ο επισκέπτης δηλώνει τα 

στοιχεία του για συμμετοχή σε δράση, η δήλωση – συγκατάθεση του επισκέπτη. Τα στοιχεία 

διατηρούνται για τους σκοπούς της εισόδου στη συγκεκριμένη ημέρα/ ώρα και δράση και 

διαγράφονται από το Ε.Ε.Ι. μετά την ολοκλήρωσή της (σημειώνεται ότι εφόσον το Ε.Ε.Ι. 

διατηρεί τα στοιχεία του επισκέπτη λόγω έτερης σχέσης, πχ. εργασιακή σχέση, σύμβαση 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σχέση με απόφοιτο, αυτά θα διατηρηθούν με βάση την αιτία 

αυτή). 

Ο παραλήπτης της πρόσκλησης με το QR-code οφείλει να επιδείξει (είτε έγχαρτα είτε 

ηλεκτρονικά) κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου το QR code, το οποίο 

θα ελεγχθεί ανέπαφα, μαζί με έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων του. Μετά την 

ολοκλήρωση της συνάντησης / εκδήλωσης / δράσης, η πρόσκληση πρέπει να διαγράφεται 

με ασφαλή μέσα από τα συστήματα των αποδεκτών και δεν ισχύει για μεταγενέστερη 

είσοδο στις εγκαταστάσεις. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήματα ή άσκηση δικαιωμάτων εκ του ΓΚΠΔ μπορείτε 

να επικοινωνήσετε: 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:   Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2106798186 

Στεφάνου Δέλτα 15, 15452 Ψυχικό  dpo@athenscollege.edu.gr 

2106798100, info@athenscollege.edu.gr 
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