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Αγαπητοί γονείς,  

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του παιδιού σας στην Κατασκήνωση 

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ-ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ» σας ενημερώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να 

τηρούμε και να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία του παιδιού σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 

μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας, κ.α.) καθώς και δικά σας 

στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση 

κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα κλπ.) για 

κάθε νόμιμη χρήση και ενέργεια. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της παραμονής του παιδιού σας 

στην Κατασκήνωση, πρόκειται να ληφθούν φωτογραφίες ή/και βίντεο του παιδιού σας, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας όπως αναφέρεται παρακάτω.  

  

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία περιορίζεται στο πλαίσιο της λειτουργίας 

της Κατασκήνωσης και τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο 

προσωπικό μας, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Η Κατασκήνωση 

δύναται να μεταβιβάσει περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα υμών και του παιδιού σας για κάθε 

νόμιμη αιτία. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για όσον χρόνο ορίζεται για 

κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής 

του παιδιού σας στην Κατασκήνωση, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας με σκοπό 

την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας για σχετικές δράσεις της Κατασκήνωσης, εκτός εάν 

ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, ενώ το οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/ βίντεο) του 

παιδιού σας θα διατηρηθεί για τρία (3) χρόνια, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή 

σας, που παρέχεται σε ξεχωριστό πεδίο κατωτέρω, οπότε θα διαγραφούν άμεσα. 

Φωτογραφίες/βίντεο στην Ιστοσελίδα της Κατασκήνωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 

Κατασκήνωσης, μπορούν να παραμείνουν ανηρτημένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  

  

Φυσικά, έχετε δικαίωμα να πληροφορηθείτε οποτεδήποτε κατά πόσον υφίστανται 

επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και το παιδί σας, να ζητήσετε τη 

διόρθωσή τους ή ακόμη και τη διαγραφή τους, καθώς και να εναντιωθείτε στην αποστολή 

οποιασδήποτε ενημέρωσης από την Κατασκήνωση, ενώ μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα 

στιγμή, την συγκατάθεση, που έχετε χορηγήσει για την επεξεργασία φωτογραφίας/βίντεο του 

παιδιού σας.  

Συγκατάθεση:  

…….. υπογραφ... ..................................................................... του.......................... και της 

..............................., γονέας/κηδεμόνας του,…………………………………………………., 

έλαβα γνώση των ανωτέρω, και ΣΥΝΑΙΝΩ                

                                                     

                                             ΔΕΝ  ΣΥΝΑΙΝΩ                                          

να εμφανίζεται το παιδί μου σε φωτογραφίες και βίντεο για το σκοπό και με τον τρόπο που 

αναφέρονται κατωτέρω, ήτοι: 

α) Δημοσίευση σε ενημερωτικά / αναμνηστικά έντυπα της Κατασκήνωσης   ΝΑΙ    ΟΧΙ 

β) Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της Κατασκήνωσης       ΝΑΙ    ΟΧΙ 

γ) Ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Κατασκήνωσης     ΝΑΙ    ΟΧΙ 

 

                                                                                      Πειραιάς………………………2019 

 

Ο / Η Λαβών /ούσα Γνώση και ρητώς Παρέχων/χουσα τη Συγκατάθεση μου κατά τα 

ανωτέρω 

                                      

 

                                                                                       (υπογραφή) 


