
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 Κατ’ εφαρμογι του Νζου Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων 

2016/679 και του νόμου 4624/2019), ςασ ενθμερϊνουμε ςχετικά με τθν επεξεργαςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων ςασ από το Ελλθνικό Δθμόςιο όπωσ εκπροςωπείται από το 

Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ωσ υπεφκυνο επεξεργαςίασ. Σα προςωπικά ςασ 

δεδομζνα (e-mail) αποτελοφν αντικείμενο επεξεργαςίασ από τθ ςχολικι μονάδα λόγω τθσ 

ιδιότθτά ςασ ωσ μακθτϊν ι/και γονεϊν ι κθδεμόνων και τθσ ςχζςθσ ςασ με το Ελλθνικό 

Δθμόςιο, είναι δε αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν και υποχρεϊςεων του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ 

λειτουργίασ τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ κατά τθν περίοδο εφαρμογισ των ζκτακτων 

μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ Covid-19 και τθν απαγόρευςθ διδαςκαλίασ με 

φυςικι παρουςία. Επιπλζον, οι μακθτζσ κατά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κοινοποιοφν ςε ςυνεργαηόμενουσ με το Τπουργείο Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων παρόχουσ υπθρεςιϊν πλθροφορικισ και διαδικτυακοφ χϊρου, κατ’ 

επιλογιν τουσ, όνομα ι όνομα χριςτθ, αποκλειςτικά προκειμζνου να καταςτεί τεχνικά 

δυνατι θ ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία, μζςω τθσ ςχετικισ πλατφόρμασ 

τθλεδιαςκζψεων, και αποκλειςτικά για όςο χρονικό διάςτθμα ιςχφει θ ωσ άνω 

απαγόρευςθ, και εν ςυνεχεία κα διαγραφοφν από τουσ εν λόγω παρόχουσ. υςτινεται θ 

ςφνδεςθ των μακθτϊν μζςω λογιςμικοφ πλοιγθςθσ (browser) (και όχι μζςω εφαρμογισ). 

Ζχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωςθ για το κατά πόςον ι όχι προςωπικά δεδομζνα που 

ςασ αφοροφν υφίςτανται επεξεργαςία. ε περίπτωςθ που τα προςωπικά ςασ δεδομζνα 

υφίςτανται επεξεργαςία, ζχετε το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα, 

λιψθσ αντιγράφου αυτϊν, διόρκωςθσ ανακριβειϊν, ςυμπλιρωςθσ ελλιπϊν προςωπικϊν 

δεδομζνων, διαγραφισ προςωπικϊν δεδομζνων, διακοπισ τθσ επεξεργαςίασ τουσ, λιψθσ 

τουσ ςε δομθμζνθ, κοινϊσ χρθςιμοποιοφμενθ και αναγνωρίςιμθ από μθχανιματα μορφι, 

διαβίβαςισ τουσ ςε άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ, χωρίσ αντίρρθςθ από το Ελλθνικό 

Δθμόςιο, διαβίβαςισ τουσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο ςε άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ, 

εφόςον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολισ καταγγελίασ ςτθν Αρχι Προςταςίασ 

Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, αντίταξθσ ανά πάςα ςτιγμι ςτθν επεξεργαςία τουσ 

για ςκοποφσ εμπορικισ προϊκθςθσ. Τπενκυμίηεται ότι θ καταγραφι τθσ εικόνασ ι τθσ 

ςυνομιλίασ άλλου προςϊπου χωρίσ τθ ςυγκατάκεςι του είναι παράνομθ και επιςφρει 

ποινικζσ, διοικθτικζσ και αςτικζσ κυρϊςεισ. Ειδικά για τουσ ανθλίκουσ απαιτείται και θ 

ςυγκατάκεςθ του γονζα ι κθδεμόνα του. Για οποιαδιποτε απορία ζχετε ςε ςχζςθ με τθν 

επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων από το Ελλθνικό Δθμόςιο ι/και τα ςχετικά 

δικαιϊματά ςασ, παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ (e-mail επικοινωνίασ cst@minedu.gov.gr). 


