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Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση, για την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της συμμετοχής του/των παιδιού/ων σας στον διαγωνισμό 

που διοργανώνει το Σωματείο και σε εφαρμογή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας.  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ  

Το Σωματείο μας,  για τους σκοπούς αυτού του κανονισμού θα επεξεργαστεί (λάβει, διατηρήσει 

και χρησιμοποιήσει):  

 Στοιχεία του/των παιδιού/ών σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης και 

δημιούργημα) 

 Στοιχεία δικά σας ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, υπογραφή, διεύθυνση 

και τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμό μητρώου εργαζομένου). 

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ    

Με βάση την από   09/10/20  ανακοίνωση του Σωματείου για την πραγματοποίηση Διαγωνισμού 

Ζωγραφικής προσκαλούνται τα παιδιά των εργαζομένων των ΕΛ.ΠΕ, να παραδώσουν την 

δημιουργία τους στους εκπροσώπους του Σωματείου και στη συνέχεια αφού τα έργα κριθούν 

από ειδικούς θα βραβευτούν τα καλύτερα ανά ηλικιακή ομάδα (5-8 ετών, 9-12 ετών και 13-15 

ετών).  Όλα τα παιδιά που συμμετάσχουν  θα πάρουν  σε  ειδική  εκδήλωση που θα 

πραγματοποιήσει το Σωματείο, αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής, δώρο καθώς και το έργο τους 

τοποθετημένο σε πλαίσιο, ενώ θα πραγματοποιηθεί και Έκθεση Ζωγραφικής με τα έργα των 

μικρών δημιουργών τα οποία θα εκτεθούν.  Παράλληλα, έργα και φωτογραφίες των μικρών μας 

φίλων θα αναρτηθούν, επίσης  και στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου καθώς και στους 

επίσημους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων του Σωματείου, αλλά και στην περιοδική έκδοση 

του Σωματείου «Πυρσός». Όλη η παραπάνω επεξεργασία έχει ως νομική βάση την προηγούμενη 

δική σας ρητή συγκατάθεση μέσω του παρόντος εντύπου.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Η επεξεργασία, περιορίζεται εντός του Σωματείου και τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι 

διαθέσιμα αποκλειστικά στο προσωπικό του Σωματείου που ασχολείται με τον συγκεκριμένο 

κανονισμό.  

Αποδέκτες των δεδομένων είναι:  

Εξωτερικοί συνεργάτες του Σωματείου (Επιτροπή ειδικών που θα εξετάσει τα έργα, φωτογράφος 

που θα δημιουργήσει το πλαίσιο των έργων, γραφίστας για τους σκοπούς της επιμέλειας του 

περιοδικού του σωματείου), και μόνον κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των 

συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών  που έχει ο καθένας στα πλαίσιο των προαναφερόμενων 

σκοπών επεξεργασίας.  

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Μετά την παράδοση του έργου από το παιδί  σας, το Σωματείο θα διατηρήσει τα στοιχεία 

επικοινωνίας σας με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας για τις δράσεις του (πχ 

έκθεση ζωγραφικής, βράβευση κλπ) εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, που αναφέρεται 

κατωτέρω, το αντίστοιχο πεδίο.  

Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες / βίντεο ) του/των παιδιών σας θα διατηρηθεί για δέκα 

(10) χρόνια από τη λήψη του, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεση σας, που 

παρέχεται σε ξεχωριστό πεδίο, κατωτέρω οπότε και θα διαγραφούν άμεσα.  



Φωτογραφίες / βίντεο στην Ιστοσελίδα του Σωματείου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 

Σωματείου μπορούν να παραμείνουν αναρτημένα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει 

τα πέντε (5) χρόνια.  

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων οι δημιουργίες των παιδιών θα μείνουν για τριάντα (30) ημέρες 

στα γραφεία του Σωματείου (για όσους δεν τα παραλάβουν την ημέρα της εκδήλωσης) ώστε να 

τα παραλάβουν οι γονείς τους από εκεί. Μετά τις τριάντα (30) ημέρες τα αρχεία επεξεργασίας 

που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό καθώς και οι αζήτητες ζωγραφιές, αλλά και τα μη 

παραδοθέντα  διπλώματα θα καταστραφούν.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ -ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημα σας στο Σωματείο, να ασκήσετε τα εξής 

δικαιώματα : 

1. Δικαίωμα πρόσβασης  

Να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που 

αφορούν εσάς και το παιδί σας, να λάβετε αντίγραφο αυτών των δεδομένων καθώς και 

κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την προηγούμενη επεξεργασία  

2. Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων 

3. Δικαίωμα φορητότητας για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με βάση τη δική σας 

συγκατάθεση   

4. Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων και/η περιορισμό της επεξεργασίας τους 

5. Δικαίωμα εναντίωσης  

6. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσης που έχετε 

χορηγήσει για την επεξεργασία φωτογραφίας/βίντεο του/των παιδιών σας.  

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά 

δεδομένα σας και του παιδιού σας μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).  

Στοιχεία Επικοινωνίας του Σωματείου 

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά 

με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email: 

dataprivacyprseep@gmail.com  (κ. Ρ. Νάζος 210-7001379).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΛΩΣΗ -  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ) ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

Το Σωματείο προτίθεται να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο 

του/των παιδιών σας από τη συμμετοχή στην συγκεκριμένη πολιτιστική δραστηριότητα. Οι 

φωτογραφίες και βίντεο ενδέχεται να αποστέλλονται σε εσάς και είναι δυνατό να δημοσιευθούν 

στο έντυπο του Σωματείου ή/και να αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Σωματείου ή σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, τα έργα θα εκτυπώνονται για την Ετήσια Έκθεση των Έργων των 

παιδιών.  

Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιεσδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά 

πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο των παιδιών σας θα διαγράφονται. Η 

εν λόγω υποχρέωση προφανώς δεν υφίσταται που έχουν συμπληρωθεί σε αναμνηστικά και 

έντυπα του Σωματείου.  

Επίσης, σε περίπτωση που φωτογραφιών/βίντεο όπου απεικονίζονται περισσότερα παιδιά, 

ενδεχόμενη άρνηση σας να συγκατατεθείτε στην εμφάνιση του/των παιδιών σας ή η εκ των 

υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν συνεπάγεται τη μη λήψη – ή αντίστοιχα την 

καταστροφή – των φωτογραφιών / βίντεο αλλά την θόλωση μόνο της εικόνας (πρόσωπο και 

σώμα) του/των παιδιού/ων σας ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμο/α. 

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί (δημοσίευση στο περιοδικό, ανάρτηση στην έκθεση, ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα κλπ). 

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα και συγκατάθεση δεν θίγει την νομιμότητα της 

επεξεργασίας στα πλαίσια της έκθεσης.  

Ονοματεπώνυμο Γονέα-Κηδεμόνα:  

Ονοματεπώνυμο/α Παιδιού/ιών: 

Έτος  γέννησης: 

 

Email Γονέα:  

Έλαβα γνώση και ενημερώθηκα για την 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα σε σχέση με τον Διαγωνισμό  

          

        ΝΑΙ               ΟΧΙ  

Επιθυμώ την επικοινωνία του Σωματείου 

μέσω E-mail  και τηλεφώνου σχετικά με τον 

διαγωνισμό  

         

        ΝΑΙ               ΟΧΙ 

Συναινώ στη δημοσίευση φωτογραφιών και 

βίντεο του/των παιδιού/ιών μου στην/στα 

         ΝΑΙ              ΟΧΙ   Έντυπο Σωματείου 

 

        ΝΑΙ            ΟΧΙ    Ιστοσελίδα του 

Σωματείου 

           

        ΝΑΙ               ΟΧΙ   Κοινωνικά δίκτυα του            

                                       Σωματείου (Facebook -   

Instagram - Youtube - Twitter) 

 

Ημερομηνία:  

Υπογραφή:  

 


