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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ/ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 
1. Πηγή πληροφόρησης 

 
Το εκπαιδευτήριο συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα ΜΟΝΟ από εσάς προσωπικά ή τους γονείς 
σας που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής. Δεν ζητάμε, ούτε κάνουμε δεκτούς τους 
προσωπικούς κωδικούς σας που σας δίνουν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό 
Δελτίο, στα αποτελέσματα των βαθμών και στην ανακοίνωση της επιτυχίας σε σχολή, στις 
αντίστοιχες πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας. 
 
2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε 
 
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι μόνο εκείνα που 
δηλώνονται στην αίτηση εγγραφής καθώς και το τμήμα, τη σειρά και τα μόρια επιτυχίας στις 
Πανελλήνιες εξετάσεις.   
 
3. Διαβίβαση δεδομένων 
 
Δηλώνουμε ρητά ότι δεν θα διαβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, πουλήσουμε ή με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο διαθέσουμε με ή χωρίς αντάλλαγμα  τα παραπάνω δεδομένα σας, σε οποιονδήποτε τρίτο 
χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.  
 
4. Χρόνος επεξεργασίας 
 
Το εκπαιδευτήριο θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα 
σας για χρονικό διάστημα 10 ετών, με τη δυνατότητα ανανέωσης. 
 
5. Τα δικαιώματά σας 
 
Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας, στο σύνολο 
ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 
Επιπλέον, έχετε όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό και συγκεκριμένα: 
• Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφονται 

παραπάνω, που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται το εκπαιδευτήριο. 
• Δικαιούστε να ζητήσετε την επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. 
• Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του 

εκπαιδευτηρίου  εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των 
σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί. 

• Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 
18 του Κανονισμού. 

• Δικαιούστε να λαμβάνετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει. 
 
Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο για την Επεξεργασία Προσωπικών 
Δεδομένων του εκπαιδευτηρίου, κ. Ηλία Τελάκη (2106626690, info@methodiko-ekp.gr).  Σε περίπτωση 
που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια από τα δικαιώματά σας, μας στέλνετε το αίτημά σας στο email  μας 
(info@methodiko-ekp.gr) ή εγγράφως στη διεύθυνση Νικολάου Κώνστα 5, Κορωπί, Τ.Κ:19400 και  το 
εκπαιδευτήριο θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιήσει το αίτημά σας εντός 30 ημερών από τη 
λήψη της σχετικής αίτησης,  ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που 
εμποδίζουν την άσκηση. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23, www.dpa.gr). 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ/ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), δηλώνω ρητά και χωρίς 
επιφύλαξη, ότι αφού διάβασα αναλυτικά τα παραπάνω σε ότι αφορά στη τήρηση και 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, δίνω με την παρούσα τη συγκατάθεσή 
/συναίνεσή μου για τους ακόλουθους σκοπούς (παρακαλούμε κυκλώστε): 
 
 
1. Την καταχώρηση των στοιχείων μου, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στην αίτηση εγγραφής, 

στα αρχεία του εκπαιδευτηρίου καθώς και στα υπόλοιπα έντυπά του. 
 
 

Συναινώ              Δεν συναινώ 
 
 
 

2. Την καταχώρηση του ονοματεπώνυμου μου στον πίνακα επιτυχόντων ο οποίος αναρτάται 
στον πίνακα ανακοινώσεων, εσωτερικά ή εξωτερικά στην είσοδο και στον ιστότοπο του 
εκπαιδευτηρίου. 
 
 

Συναινώ              Δεν συναινώ 
 
 
 

3. Τη χρήση του ονοματεπώνυμου μου , φωτογραφιών και videos από τη συμμετοχή μου σε 
εκδηλώσεις του εκπαιδευτηρίου, στον ιστότοπό του και στα κοινωνικά δίκτυα στα οποία 
έχει λογαριασμούς. 

 
 

Συναινώ              Δεν συναινώ 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ:………………………………………………………………… 
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