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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α΄ 

 

 

2 Νοεμβρίου 2020 

 

 «Επικοινωνία του Συνδέσμου Γονέων με τους Γονείς/Κηδεμόνες» 

 

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 

 

 Η επικοινωνία του Συνδέσμου Γονέων (ΣΓ) με τους Γονείς και Κηδεμόνες των παιδιών 

του Σχολείου μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) θα σας ενημερώνει 

τακτικά για θέματα που αφορούν την δράση του σαν εθελοντικό σώμα.  

 

Κατά τη φετινή χρονιά, που βιώνουμε ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας, έχει 

αποφασιστεί από την Γραμματεία του ΣΓ, ότι η αποστολή έντυπων ανακοινώσεων από τον 

Σύνδεσμο προς τους Γονείς/Κηδεμόνες θα ελαχιστοποιηθεί. Η επικοινωνία θα γίνεται κατά 

κύριο λόγο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γραπτά 

μηνύματα στο κινητό (sms ή viber) και με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου μας). 

 

 Για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία  μαζί σας με τους τρόπους που αναφέρονται πιο 

πάνω, η Γραμματεία του ΣΓ θα πρέπει να διαθέτει επικαιροποιημένα στοιχεία των γονέων και 

κηδεμόνων. Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το Έντυπο που ακολουθεί και το 

αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συνδέσμου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση sg-dim-makedonitissa1-lef@schools.ac.cy το αργότερο μέχρι την 

Παρασκευή 06/11/2020.  

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ/ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ 2020-2021 

 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας*: ............................................................................................... 

 

Τάξη*: ................................................................... 

 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας*: ............................................................................................... 

 

Τάξη*: ................................................................... 

 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας*: ............................................................................................... 

 

Τάξη*: ................................................................... 

* Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία για όλα τα παιδιά σας που φοιτούν στο Σχολείο. 

 

Παρακαλούμε να δηλωθούν τα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας για τουλάχιστο ένα (1) 

γονέα/κηδεμόνα: 

 

Τηλέφωνο:  

Πατέρα: ............................... ή Μητέρας: .............................. ή Κηδεμόνα: .............................. 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 

Πατέρα: ....................................................................................................................... ή 

Μητέρας: ..................................................................................................................... ή 

Κηδεμόνα: .................................................................................................................... 

 

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα: ............................................................................................ 

 

Υπογραφή γονέα / κηδεμόνα: ................................................................................................... 

 

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η …………………………………………………... δίνω τη συγκατάθεσή 

μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/των παιδιού/παιδιών μου από το 

Σύνδεσμό Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας Α’, σύμφωνα με την πολιτική 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Συνδέσμου Γονέων που επισυνάπτεται.  

 

Υπογραφή: ................................................................................................... 
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Ενημέρωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 
 

Η παρούσα ενημέρωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί να περιγράψει 
τις πρακτικές που ακολουθεί ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσα Α 
(ο «Σύνδεσμος») προκειμένου να εξασφαλισθεί η ιδιωτικότητα των ατόμων των οποίων τα 
προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. 
 
1.     Ποιος διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα; 
Ο Σύνδεσμος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. 
 
2.     Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; 
Τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
παροχής ενημέρωσης προς τους γονείς και χρησιμοποιούνται ως εξής:  

 Μητρώο Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 Μητρώο ασφάλισης παιδιών 
 Μητρώο Σίτισης παιδιών που φοιτούν στο ΠΟΣ 
 Μητρώο παιδιών φύλαξης (πρωινής κλπ).  

 
3.     Τι είδους προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία; 
Γίνεται επεξεργασία των ακόλουθων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που εσείς μας 
έχετε παρέχει: Όνομα παιδιού, τάξη παιδιού, συσχέτιση με αδέλφια που φοιτούν στο σχολείο, 
όνομα γονέα/κηδεμόνα, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση γονέων/κηδεμόνων). 
 
4.     Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 
Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θεωρούνται οι πληροφορίες οι οποίες αποκαλύπτουν τη 
φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα γενετικά δεδομένα, τα 
βιομετρικά δεδομένα, τα δεδομένα σχετικά με την υγεία ή τα δεδομένα σχετικά με τη 
σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο Σύνδεσμος δεν συλλέγει σκόπιμα από 
εσάς ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Η πρόθεση του Συνδέσμου δεν είναι να επεξεργαστεί 
αυτές τις πληροφορίες. 
 
5.     Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα 
Στα προσωπικά σας δεδομένα  έχουν πρόσβαση τα μέλη της Γραμματείας του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
6.     Διατήρηση δεδομένων 
Η πολιτική του ΣΓ είναι να διατηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα το παιδί 
φοιτά στο Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Α΄. Μετά το πέρας της περιόδου διατήρησης 
δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν. 
 
7.     Ασφάλεια 
Ο Σύνδεσμος προστατεύει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών που 
λαμβάνει κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς του. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες 
είναι περιορισμένη και υπάρχουν πολιτικές και διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να 
προστατεύουν τις πληροφορίες από απώλεια, κατάχρηση και ακατάλληλη αποκάλυψη. 
 
8.     Έλεγχος των προσωπικών δεδομένων σας 
Δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους (εκτός από τους τρίτους που 
αναφέρονται στην ενότητα 5 παραπάνω) παρά μόνο αν έχουμε τη συναίνεσή σας ή αν έχουμε 
υποχρέωση να το πράξουμε βάσει νόμου. Είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ζητήσετε 
πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί ο Σύνδεσμος για εσάς και τα 
παιδιά σας. Προκειμένου να επιβεβαιώσετε αν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ή για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή για ανάκληση της 
συγκατάθεσής σας ή αντίρρηση για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας 
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δεδομένων, στείλτε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση                                  
sg-dim-makedonitissa1-lef@schools.ac.cy. 
 
9.     Διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός της επεξεργασίας ή φορητότητα δεδομένων 
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και 
επίκαιρα. Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή, τον περιορισμό της επεξεργασίας 
των προσωπικών σας δεδομένων στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση                         
sg-dim-makedonitissa1-lef@schools.ac.cy. 
 
10.  Καταγγελίες 
Αν ανησυχείτε για ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία 
προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sg-dim-makedonitissa1-
lef@schools.ac.cy. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χειρίστηκαμε την 
καταγγελία σας, έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε στην Επίτροπο Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε, επίσης, να παραπέμψετε το ζήτημα σε αρμόδιο 
δικαστήριο.   
 
11.  Επικοινωνία 
Αν έχετε πρόσθετες ερωτήσεις ή προβληματισμούς, στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση sg-dim-makedonitissa1-lef@schools.ac.cy. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


