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 Το σωματείο με την επωνυμία «για τα παιδιά μας» που εδρεύει στην 

Κέρκυρα, οδός Αλυκές Ποταμού (εφεξής χάριν συντομίας ο «Διοργανωτής»), 

νομίμως εκπροσωπούμενο, προτίθεται, με αφορμή την Διημερίδα που διοργανώνει 

στις 12 και 13 Ιανουαρίου 2019 με θέμα «Το Πέρασμα στην Εφηβεία για τον γονέα, 

τον γιατρό, τον θεραπευτή, τον εκπαιδευτικό και τον έφηβο» να συγκεντρώσει 

δοκίμια συντεταγμένα από εφήβους, αποσπάσματα εκ των οποίων θα επιλεγούν, 

κατόπιν ελέγχου και σχετικής απόφασης ειδικής επιστημονικής επιτροπής, να 

διαβαστούν στο πλαίσιο της ως άνω διημερίδας, χωρίς την δημοσιοποίηση των 

προσωπικών στοιχείων των συντακτών τους.  

Οι όροι συμμετοχής, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις και δεσμεύουν άπαντα τα μέρη, 

είναι οι εξής :  

I.  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 i. Η συμμετοχή στην ως άνω διαδικασία υποβολής δοκιμίων είναι ατομική και 

επιτρέπεται σε ανηλίκους, μόνο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των ασκούντων τη 

γονική τους μέριμνα. Οι έφηβοι καλούνται να ακολουθήσουν τις Οδηγίες 

Συγγραφής που δημοσιεύτηκαν στη σχετική ανακοίνωση του Σωματείου.  

ii. Στην ως άνω διαδικασία δύναται κάποιος να συμμετέχει μόνο με το πραγματικό 

ονοματεπώνυμό του, το οποίο δεν θα δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο της ως άνω 

Διημερίδας.   

iii. Ο διοργανωτής τηρεί βάση δεδομένων με όλες τις έγκυρες συμμετοχές.  

II. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

A. Το σωματείο με την επωνυμία   «για τα παιδιά μας» που εδρεύει στην Κέρκυρα, 

οδός Αλυκές Ποταμού με Α.Φ.Μ. 997045274 (Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας), Τηλ. Επικοινωνίας 

6932907978 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : yiatapediamas@gmail.com, 

υπό την ιδιότητά του ως υπευθύνου επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, τον συμμετέχοντα και τον ασκούντα την γονική μέριμνα αυτού, ότι το 

ίδιο θα προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών, ήτοι 

αναλυτικά του Ονοματεπωνύμου, του πατρωνύμου, του φύλου και της ηλικίας τους . 
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 Σκοπός της ως άνω επεξεργασίας είναι η εκτέλεση, υποστήριξη και λειτουργία 

της ως άνω διαδικασίας συγκέντρωσης δοκιμίων και επιλογής αποσπασμάτων αυτών 

προς τον σκοπό παρουσίασής τους στο πλαίσιο της ως άνω Διημερίδας, η προάσπιση 

των δικαιωμάτων του Σωματείου και η εκπλήρωση των εκ του νόμου, κανονιστικών 

πράξεων και αποφάσεων αρχών ή δικαστηρίων υποχρεώσεών του.  

 Αποδέκτες των ως άνω δεδομένων δύναται να είναι τα μέλη της ειδικώς 

συσταθείσας για τον ως άνω σκοπό ειδικής επιστημονικής επιτροπής, καθώς και μέλη 

του Σωματείου στα οποία θα έχει ανατεθεί η διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό αυτού.  

 Τα ως άνω δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών 

από την λήξη της Διημερίδας. Μετά την πάροδο των είκοσι ετών τα προσωπικά 

δεδομένα των ως άνω προσώπων θα καταστρέφονται.  

 Ο συμμετέχων και ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού έχουν τα κάτωθι 

δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων:  

α) Να γνωρίζουν ποια προσωπικά τους δεδομένα τηρεί το Σωματείο και 

επεξεργάζεται, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους 

αποδέκτες αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης).  

β) Να ζητήσουν τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών τους 

δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης). Στις 

περιπτώσεις αυτές πρέπει να προσκομίζει κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο 

να προκύπτει ή ανάγκη της σχετικής διόρθωσης ή συμπλήρωσης.  

γ) Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους (δικαίωμα 

περιορισμού).  

δ) Να αρνηθούν ή/και να εναντιωθούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία 

των προσωπικών τους δεδομένων που τηρεί το Σωματείο (δικαίωμα εναντίωσης).  

ε) Να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τα αρχεία που 

τηρεί το Σωματείο (δικαίωμα στη λήθη).  

στ) Να ζητήσουν να μεταφέρει το Σωματείο τα προσωπικά δεδομένα που το ίδιο 

τηρεί, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής τους (δικαίωμα 

στη φορητότητα των δεδομένων).  

 Σημειώνονται τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματα του 

συμμετέχοντος και του ασκούντος την γονική μέριμνα αυτού:  

▪ Η ικανοποίηση των υπό (γ), (δ) και (ε) δικαιωμάτων, εφόσον αφορούν 

δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση και λειτουργία της 
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διαδικασίας συλλογής των δοκιμίων, μετέπειτα επιλογής και παρουσίασής 

τους, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους, συνεπάγεται την 

αυτοδίκαιη απόσυρση συμμετοχής του ανηλίκου από την ως άνω 

διαδικασία. 

▪ Το σωματείο έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση 

του αιτήματος του συμμετέχοντος ή του ασκούντος την γονική μέριμνα 

αυτού για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών τους 

δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη 

θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την 

εκπλήρωση υποχρεώσεών του.  

▪  Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν 

συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του 

Σωματείου, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης 

παραγράφου. 

▪ Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά 

σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.  

ζ) Να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά 

τους με οποιονδήποτε τρόπο. 

 B. Το σωματείο, υπό την ιδιότητά του ως υπευθύνου επεξεργασίας, υπέχει 

υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και 

της ασφάλειας επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων και των 

ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών και την προστασία τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 

πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.  

III. Περαιτέρω, στο πλαίσιο συναγωγής συμπερασμάτων – αποτίμησης της 

Διημερίδας ενδέχεται να εκδοθεί έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό που μπορεί να 

περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα υποβληθέντα δοκίμια των ανηλίκων, με μνεία 

μόνο του φύλου και της ηλικίας αυτού (π.χ. αγόρι, 15 ετών).   
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 Παρακαλούμε όπως δηλώσετε ανάλογα πιο κάτω. 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι να δημοσιοποιηθεί απόσπασμα δοκιμίου του/ων 

παιδιού/ών μου σε έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό που θα εκδώσει, 

ενδεχομένως, το σωματείο, με μνεία μόνο του φύλου και της ηλικίας αυτού 

(π.χ. αγόρι, 15 ετών). 

Δηλώνω ότι δεν αποδέχομαι να δημοσιοποιηθεί απόσπασμα δοκιμίου 

του/ων παιδιού/ών μου σε έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό που θα εκδώσει, 

ενδεχομένως, το σωματείο, με μνεία μόνο του φύλου και της ηλικίας αυτού 

(π.χ. αγόρι, 15 ετών). 

 

Ονοματεπώνυμο του/της ανηλίκου………………………………………………………. 

Πατρώνυμο του/της ανηλίκου ……………………………………………………………. 

 Ηλικία του/της ανηλίκου…………………………………………………………………... 

Κέρκυρα, …………………………. 

Ονοματεπώνυμο του  ασκούντος την γονική μέριμνα  (ολογράφως): ……………….… 

Υπογραφή του  ασκούντος την γονική μέριμνα:………………………………………….. 

 

                                        

 

Έλαβα γνώση, κατανόησα πλήρως, συμφωνώ και αποδέχομαι ρητώς τα ανωτέρω, 

ως ασκών/ούσα δε την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου μου ενημερώνω το 

Σωματείο ως κατωτέρω:  


