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Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για την εφαρμογή  

School Bus Monitor (SBM) 

 

Το Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι) δεσμεύεται  για την προστασία και το σεβασμό των 

προσωπικών δεδομένων των μαθητών του και των γονέων τους. Στο πλαίσιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής ενημέρωσης γονέων για τη μεταφορά των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες με τη χρήση 

σχολικών λεωφορείων, το Ε.Ε.Ι. σας παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 
Δεδομένα που συλλέγονται  

Η εφαρμογή School Bus Monitor συλλέγει μόνο στοιχεία θέσης του σχολικού λεωφορείου (Latitude, Longitude), 

ενώ δεν συλλέγει στοιχεία επιβαινόντων στο σχολικό λεωφορείο. Προκειμένου οι γονείς να έχουν πρόσβαση 

στην εφαρμογή και να ενημερωθούν για τη μεταφορά των μαθητών χρησιμοποιώντας προσωπικούς κωδικούς, 

συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία: κωδικός μαθητή, προγραμματισμένη στάση αναχώρησης και στάση 

άφιξης.  

 
Σκοπός επεξεργασίας- Νόμιμη βάση επεξεργασίας 

Μέσω της εφαρμογής SBM παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, της πορείας 

του/των λεωφορείου/ων  που μεταφέρουν καθημερινά τους μαθητές από και προς τις Σχολικές εγκαταστάσεις 

(real time view) με σκοπό την ενημέρωση για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών. Νόμιμη βάση της 

επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Ε.Ε.Ι. να προστατεύσει την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών 

του κατά τη μεταφορά τους από και προς τις σχολικές εγκαταστάσεις. 

 
Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας 

Η εφαρμογή είναι ενεργή μόνο για όσο χρόνο πραγματοποιείται το εκάστοτε δρομολόγιο. Τα στοιχεία που 

συλλέγονται μέσω αυτής δεν αποθηκεύονται και δεν τηρούνται πέρα από τη λήξη του εκάστοτε δρομολογίου. 

 
Ασφάλεια δεδομένων 

Το Ε.Ε.Ι. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που 

συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω της εφαρμογής, μεριμνώντας για την εμπιστευτικότητά τους 

μέσω χρήσης ασφαλών καναλιών, εφαρμογής ισχυρών κωδικών ασφαλείας και χορήγησης δυνατότητας 

πρόσβασης μόνο σε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
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Πρόσβαση στα δεδομένα 

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουν πρόσβαση μόνο οι γονείς του μαθητή και ουδείς τρίτος, καθώς η είσοδος 

στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση ειδικών κωδικών (γονέα) και η απεικόνιση στο  χάρτη αφορά μόνο τη θέση 

του λεωφορείου που αφορά τους γονείς και ουδέν έτερο δεδομένο (πχ. επιβαινόντων στο λεωφορείο). Εντός 

του Ε.Ε.Ι. πρόσβαση έχουν μόνο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΕΕΙ για την τεχνική 

υποστήριξη της εφαρμογής. 

 
Τα δικαιώματά σας 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα δικαιώματα: (α) πρόσβασης 

και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των 

δεδομένων και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης της 

εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, 

 
Σύνταξη και επικαιροποίηση Δήλωσης 

Για τη χρήση της εφαρμογής έχει διενεργηθεί Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (αρ.35 ΓΚΠΔ). Η παρούσα Δήλωση 

Ενημέρωσης, όπως εκπονήθηκε και δημοσιεύτηκε, έχει σκοπό την ενημέρωση των γονέων και έχει συνταχθεί 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων. Οποιαδήποτε επικαιροποίησή της θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Ε.Ε.Ι. 

(www.athenscollege.edu.gr) και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά 

σας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του 

Ε.Ε.Ι., την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε εδώ.  

 

 

http://www.athenscollege.edu.gr/
https://www.athenscollege.edu.gr/privacy-notice

