
Η Εταιρία με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΑΕΜΕ» 
(στο εξής «Εκπαιδευτήρια») με έδρα τη Βάρη Αττικής υπό την 

ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, εφαρμόζει με συνέπεια και 
αυστηρότητα τον νέο Γενικό Κανονισμό, δίνοντας μεταξύ άλλων 

μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
πολιτών.   
Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που σας αφορούν ως 

γονείς/ασκούντες τη γονική μέριμνα του τέκνου σας και 
προσωπικά, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού ΕΕ 
2016/679 (GDPR) και του άρθρου 21 του υπ’ αριθ. 4624/2019 

Νόμου περί μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού: Στοιχεία 
Ταυτότητας και Επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, 

Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Σταθερό 
Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Αριθμός Ταυτότητας και λοιπά 
νομιμοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση), είναι αναγκαία στο 

πλαίσιο της εξυπηρέτησης του αιτήματός σας και προώθησης των 
συμφερόντων σας. Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας 

και του τέκνου σας είναι η εκτέλεση σύμβασης και η παρεχόμενη 
συγκατάθεση. Τα προσωπικά δεδομένα σας και του τέκνου σας 
τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους 

σκοπούς που δηλώνονται ή/και για τους οποίους έχετε συμφωνήσει 
και στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους, 
σύμφωνα πάντα με τις νόμιμες διατυπώσεις, ήτοι  ενδεικτικά για την 

παροχή σχολικών υπηρεσιών στους μαθητές που φοιτούν στα 
Εκπαιδευτήρια, για την συμμετοχή των μαθητών σε εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται από τα εκπαιδευτήρια Γείτονα (π.χ. αθλητικές, 
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές κ.ά.), για την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γονείς αναφορικά με την 

ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, παροχή συμβουλών 
αναφορικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την εν γένει 
εκπαίδευση των μαθητών, συμμετοχή του παιδιού σας στο 

πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου κ.α.  

Τα προσωπικά σας δεδομένα και του τέκνου σας θα τηρούνται για 
εύλογο χρονικό διάστημα στη συνέχεια, ώστε να εκπληρώσουμε τους 
προαναφερθέντες σκοπούς και να τηρήσουμε τις διατάξεις του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα Εκπαιδευτήρια έχουν λάβει όλα τα 
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και 

την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και ότι δεν θα 
διαβιβάσουν, ούτε θα κοινοποιήσουν αυτά σε τρίτους για 
οποιονδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή σας, παρά 

μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση νόμιμων 

υποχρεώσεών μας. 

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας 
παρέχει ο Γενικός Κανονισμός ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα 

και του τέκνου σας, και συγκεκριμένα  έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, 



δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, 
δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα 
των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης 
στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση 
προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Τηλεφωνικό 
Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr), επικοινωνώντας με τα 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΑΕΜΕ» και συγκεκριμένα με την 
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Σταματία Κοψολαίμη email: 
t.kopsolemi@geitonas-school.gr.
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