
                                                                                                                   

                                                                                                                   

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

The British Council Saturday Creative School 
 

 

 

Ο/Η υπογραφόμενος/η ………..............................................................................……....................  

δηλώνω ότι ο γιος / η κόρη μου …………………………………, μαθητής/τρια του Νηπίου / της 

……………. τάξης του Δημοτικού, θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα  The British Council 

Saturday Creative School 2022-2023 και ειδικότερα: 

1. και στα 4 εργαστήρια                                                           

2. στο εργαστήριο     28/01/23                        

3. στο εργαστήριο     04/02/23    

4. στο εργαστήριο     11/02/23  

5. στο εργαστήριο     18/02/23              

 

 

Ημερομηνία: ...... /....../.........                  Ονοματεπώνυμο: ..................................................... 

 

 

                                                     

Υπογραφή:………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

The British Council Saturday Creative School 

 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ 

 

Ονομ/νυμο μαθητή/τριας: …...…………………………………………................………….. 
 

Διεύθυνση κατοικίας: …………………………………….........……………….…………..... 

 

Ημερομηνία γέννησης: ………………..…… Τάξη/Βαθμίδα: ……………………………….. 

 
Ονομ/νυμο πατέρα: …………………..……................……… Kινητό τηλ.: .……….………... 

 

Ονομ/νυμο μητέρας: ………………………………................. Κινητό τηλ.: …………………. 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ OIKONOMIKOΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ (Γονέα ή τρίτου προσώπου/εταιρείας)   

                

Ονομ/νυμο Γονέα/Τρίτου/Επωνυμία Εταιρείας: …………………………….......…………… 

 

Α.Φ.Μ.: ……………………… Δ.Ο.Υ.: …………………………… Α.Δ.Τ.: …….....…........... 

             

Διεύθυνση: ……………………..…………………………...............….…. Τ.Κ. .………….… 

                                    

Περιοχή: …….....………….………………   

 

Κινητό τηλέφωνο: …………................….. E-mail: ……….....……..………………………….  

 

Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ                                                                                       
Έλαβα γνώση της ενημέρωσης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συναινώ 

να εμφανίζεται το παιδί μου σε φωτογραφίες και βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος The British Council Saturday Creative School για τον σκοπό που αναφέρεται στην 

Ενημέρωση και με τον τρόπο που αναφέρονται κατωτέρω:  

 

Δημοσίευση στο σχολικό λεύκωμα Έργα και Ημέρες           ΝΑΙ                       ΟΧΙ             

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Σχολείου                      ΝΑΙ                       ΟΧΙ 

 

Ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Σχολής        NAI                       OXI 

(Facebook, Instagram)                                                                                                       

 

Ημερομηνία: ...... /....../.........                  Ονοματεπώνυμο: ..................................................... 

 

 

 

                          Υπογραφή:…………………………………                          



 

 

Ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους ενόψει της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την εκ μέρους του Σχολείου μας και του Βρετανικού 

Συμβουλίου στην Ελλάδα (British Council) επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο 

παροχής του προγράμματος The British Council Saturday Creative School, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και της 

εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας. 

 

1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία  
Η επεξεργασία (συλλογή, αποθήκευση και χρήση) προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει το 

σύνολο των στοιχείων των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων που συλλέγονται από τους ίδιους 

κατά τη συμπλήρωση της παρούσας αίτησης εγγραφής και συγκεκριμένα τις εξής κατηγορίες: 

α) Στοιχεία ταυτότητας του παιδιού: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης. 

β) Στοιχεία πατέρα: επώνυμο, όνομα. 

γ) Στοιχεία μητέρας: επώνυμο, όνομα. 

δ) Στοιχεία οικονομικά υπόχρεου (αν δεν είναι ο γονέας/κηδεμόνας).  

ε) Στοιχεία επικοινωνίας γονέων/κηδεμόνων/οικονομικά υπόχρεου: διεύθυνση κατοικίας, 

κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

στ) Στοιχεία για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών: Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., 

Α.Δ.Τ.  

ζ) Φωτογραφίες και/ή βίντεο που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι γονείς/κηδεμόνες έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους σε ξεχωριστό 

πεδίο στο Δελτίο Εγγραφής. 

 

2. Σκοποί επεξεργασίας  

2.1 Η επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων που καταχωρίζουν οι γονείς/κηδεμόνες 

στην παρούσα αίτηση εγγραφής αποσκοπούν:  

α) στην εγγραφή του παιδιού τους στο πρόγραμμα The British Council Saturday Creative 

School,  

β) στην κατάρτιση και εκτέλεση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης, της 

εξωδικαστικής και δικαστικής επιδίωξης τυχόν οφειλών ή εφόσον εγερθούν έναντι του 

Σχολείου αξιώσεις εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου,  

γ) στην αποστολή ενημερωτικών δράσεων /φυλλαδίων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή 

sms.  

Η νομική βάση της άνω επεξεργασίας είναι αφενός η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης για τη 

συμμετοχή του παιδιού σας στο πρόγραμμα The British Council Saturday Creative School, που 

συνίσταται στην υποβολή του Δελτίου Εγγραφής εκ μέρους σας και στην αποδοχή του από το 

Σχολείο μας και, αφετέρου, το έννομο συμφέρον των συνδιοργανωτών, ήτοι του Σχολείου και του 

British Council να ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για παρόμοιες δράσεις και υπηρεσίες που 

προσφέρουν. 

2.2 Η επεξεργασία των φωτογραφιών/βίντεο των παιδιών – επί τη βάσει ρητής συγκατάθεσης των 

γονέων/κηδεμόνων σε ξεχωριστό πεδίο στο Δελτίο Εγγραφής – αποσκοπεί: (α) στη χρήση από τους 

γονείς/κηδεμόνες και τα παιδιά ως αναμνηστικό της συμμετοχής τους στο The British Council 

Saturday Creative School και (β) στην προώθηση του The British Council Saturday Creative 

School ή άλλων αντίστοιχων διοργανώσεων του Σχολείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

γονείς/κηδεμόνες θα παράσχουν την συγκατάθεσή τους. 



 

 

 

3. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:  

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καταχωρίζουν οι γονείς/κηδεμόνες θα 

περιορισθεί εντός του Σχολείου και του British Council και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι 

διαθέσιμα αποκλειστικά σε εργαζόμενους και συνεργάτες των συνδιοργανωτών, που δεσμεύονται 

με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την 

εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων καθενός και την εκπλήρωση των προαναφερόμενων 

σκοπών επεξεργασίας.  

 

4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων:  

4.1 Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζουν οι γονείς/κηδεμόνες θα διατηρηθούν για πέντε 

χρόνια από τη λήξη της σύμβασης, καθώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για όσο χρόνο 

απαιτείται για την τυχόν επίλυση δικαστικών και/ή εξωδικαστικών διαφορών 

συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης, πάντοτε φυσικά υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται 

κάτι διαφορετικό στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

4.2 Οι φωτογραφίες/βίντεο των παιδιών, που θα έχουν ληφθεί μόνον κατόπιν ειδικής και ρητής 

δικής σας συγκατάθεση σε ξεχωριστό πεδίο στο Δελτίο Εγγραφής, θα διατηρηθούν για δύο (2) 

χρόνια από τη λήψη τους, εκτός αν οι γονείς/κηδεμόνες ανακαλέσουν νωρίτερα τη συγκατάθεσή 

τους ή αντιταχθούν στην περαιτέρω χρήση τους από το Σχολείο, οπότε θα διαγραφούν άμεσα. 

 

5. Δικαιώματα των γονέων/κηδεμόνων: Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν ανά πάσα στιγμή με 

έγγραφο αίτημά τους στο Σχολείο να ασκήσουν κατά νόμο τα δικαιώματα: (α) πρόσβασης για το 

κατά πόσο προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία και λήψης 

αντιγράφων τους, καθώς και κάθε περαιτέρω πληροφορίας σχετικά με την πραγματοποιούμενη 

επεξεργασία, (β) διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων, (γ) 

φορητότητας των δεδομένων, (δ) διαγραφής των δεδομένων και/ή περιορισμού της επεξεργασίας 

και (ε) ανάκλησης της συγκατάθεσης για τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας με βάση αυτή, 

(στ) εναντίωσης στην επεξεργασία που αφορά στην αποστολή ενημερωτικών δράσεων/φυλλαδίων 

μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms, καθώς και (ζ) να υποβάλουν οιοδήποτε παράπονο σε 

σχέση με τη λειτουργία του προγράμματος The British Council Saturday Creative School.  Επίσης, 

σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι θίγονται καθ' οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των 

ιδίων και/ή των παιδιών τους, μπορούν να υποβάλουν ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).  

 

6. Στοιχεία επικοινωνίας του Σχολείου:  

Διεύθυνση: Ν. Μιλήση 3, 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ 

Τηλ.: 210 66 66 117, κ. Σάντυ Βογιατζή       

                

E-mail: dp@impanagiotopoulos.gr  

  bc@impanagiotopoulos.gr   

 

http://www.dpa.gr/
mailto:dp@impanagiotopoulos.gr
mailto:bc@impanagiotopoulos.gr

