
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΉΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’  εφαρμογή  του  Νεου  Ευρωπαϊκού  Κανονισμού  Προστασιας  Προσωπικων
Δεδομενων 2016/679 και του νομου 4624/2019), σας ενημερωνουμε σχετικά με την
επεξεργασια  των  προσωπικων  δεδομενων  σας  απο  το  Ελληνικο  Δημοσιο  οπως
εκπροσωπειται  απο  το  Υπουργειο  Παιδειας  και  Θρησκευμάτων,  ως  υπεύθυνο
επεξεργασιας.  Τα  προσωπικά  σας  δεδομενα  (e-mail)  αποτελούν  αντικειμενο
επεξεργασιας  απο  τη  σχολική  μονάδα  λογω  της  ιδιοτητά  σας  ως  μαθητων  ή/και
γονεων ή κηδεμονων και της σχεσης σας με το Ελληνικο Δημοσιο, ειναι δε αναγκαια
για την εκπλήρωση των σκοπων και υποχρεωσεων του Ελληνικού Δημοσιου, κατά τις
κειμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απροσκοπτης λειτουργιας της εκπαιδευτικής
δραστηριοτητας  κατά  την  περιοδο  εφαρμογής  των  εκτακτων  μετρων  για  την
αντιμετωπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγορευση διδασκαλιας με φυσική
παρουσια.  Επιπλεον,  οι  μαθητες  κατά  τη  συμμετοχή  τους  στην  εξ  αποστάσεως
εκπαιδευση  κοινοποιούν  σε  συνεργαζομενους  με  το  Υπουργειο  Παιδειας  και
Θρησκευμάτων παροχους υπηρεσιων πληροφορικής και  διαδικτυακού χωρου, κατ’
επιλογήν τους, ονομα ή ονομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμενου να καταστει τεχνικά
δυνατή  η  σύγχρονη  εξ  αποστάσεως  διδασκαλια,  μεσω  της  σχετικής  πλατφορμας
τηλεδιασκεψεων,  και  αποκλειστικά  για  οσο  χρονικο  διάστημα  ισχύει  η  ως  άνω
απαγορευση,  και  εν  συνεχεια  θα  διαγραφούν  απο  τους  εν  λογω  παροχους.
Συστήνεται η σύνδεση των μαθητων μεσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και οχι
μεσω εφαρμογής). 

Εχετε  δικαιωμα  να  λάβετε  επιβεβαιωση  για  το  κατά  ποσον  ή  οχι  προσωπικά
δεδομενα  που  σας  αφορούν  υφιστανται  επεξεργασια.  Σε  περιπτωση  που  τα
προσωπικά σας δεδομενα υφιστανται  επεξεργασια,  εχετε  το δικαιωμα προσβασης
στα προσωπικάσας δεδομενα,  λήψης αντιγράφου αυτων,  διορθωσης ανακριβειων,
συμπλήρωσης  ελλιπων  προσωπικων  δεδομενων,  διαγραφής  προσωπικων
δεδομενων,  διακοπής  της  επεξεργασιας  τους,  λήψης  τους  σε  δομημενη,  κοινως
χρησιμοποιούμενη και  αναγνωρισιμη απο μηχανήματα μορφή, διαβιβασής τους σε
άλλον  υπεύθυνο  επεξεργασιας,  χωρις  αντιρρηση  απο  το  Ελληνικο  Δημοσιο,
διαβιβασής τους απο το Ελληνικο Δημοσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασιας, εφοσον
αυτο ειναι τεχνικά εφικτο, υποβολής καταγγελιας στην Αρχή Προστασιας Δεδομενων
Προσωπικού  Χαρακτήρα,  αντιταξης  ανά  πάσα  στιγμή  στην  επεξεργασια  τους  για
σκοπούς εμπορικής προωθησης. Υπενθυμιζεται οτι η καταγραφή της εικονας ή της
συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει
ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η
συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του. 

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε
στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).


