
Φόρμα ιχνηλάτησης COVID-19 για Επισκέπτες 

Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19 στο campus του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, όλοι οι 
επισκέπτες πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη φόρμα κατά την άφιξή τους.  
 
Ημερομηνία:                                                      Ώρα άφιξης:     Ώρα αναχώρησης:   

Επίθετο:        Όνομα: 

Πατρώνυμο:         Στοιχεία επικοινωνίας: 

 Screening Questions ΝΑΙ ΟΧΙ 
1 Είχατε συμπτώματα όπως βήχα, πυρετό, δέκατα, πονόλαιμο, συνάχι, απώλεια γεύσης και όσφρησης, δύσπνοια, ή συμπτώματα γρίπης 

τις τελευταίες 14 ημέρες; 
  

2 Διαγνωστήκατε με λοίμωξη COVID-19 κατά τις τελευταίες 14 ημέρες;   
3 Τις τελευταίες 14 ημέρες, ήρθατε σε στενή επαφή με κάποιον που έχει διαγνωστεί με λοίμωξη COVID-19 ή ερευνάται για COVID-19;   
4 Ταξιδέψατε στο εξωτερικό σε χώρες με συνεχή μετάδοση στην κοινότητα, κατά τις τελευταίες 14 ημέρες;  

Αν ναι, από ποια χώρα και ποια ημερομηνία επιστρέψατε; …………………………………………………………………….. 

  

5 Παρακαλούμε παραθέστε λεπτομέρειες παρακάτω σχετικά με άλλες συνθήκες σχετιζόμενες με τον COVID-19, τις οποίες θα θέλατε να 
μοιραστείτε μαζί μας. 

  

 Πρόσθετες πληροφορίες: 

 
 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη δική σας ασφάλεια και των άλλων, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ενώ βρίσκεστε στο Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: 

ü Χρησιμοποιείτε αντισηπτικό gel με βάση το οινόπνευμα ü Καλύπτετε το πρόσωπό σας με μάσκα όταν οι κανόνες κοινωνικής 
απόστασης δεν είναι δυνατό να τηρηθούν 

ü Τηρείτε τις προκαθορισμένες αποστάσεις ασφαλείας ü Καλύπτετε το πρόσωπό σας όταν βήχετε ή όταν φτερνίζεστε 

 

 Γραφείο Επίσκεψης:        Υπογραφή (Επισκέπτης): 

 

 Συμπλήρωση φόρμας ιχνηλάτησης από: 

 

 



 

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επισκεπτών 
(Φόρμα Επισκεπτών) 

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (εφεξής το «Κολλέγιο») επεξεργάζεται τα προσωπικά 
δεδομένα σας που αναγράφονται στην μπροστινή σελίδα της παρούσας Φόρμας Επισκεπτών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου («Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων»), και του νόμου 4624/2019 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής «η Νομοθεσία περί Προσωπικών 
Δεδομένων»), και κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω: 

Κατηγορίες Δεδομένων: Στοιχεία ταυτοποίησης των επισκεπτών (ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), δεδομένα υγείας (τυχόν διάγνωση ή εμφάνιση 
συμπτωμάτων συμβατών με Covid-19, πρόσφατες επαφές με επιβεβαιωμένα ή ύποπτα 
κρούσματα Covid-19, κλπ), στοιχεία πρόσφατων ταξιδίων σε επιδημιολογικά φορτισμένες 
περιοχές. 

Σκοπός επεξεργασίας: Η προστασία της υγείας των εργαζομένων του Κολλεγίου και, σε 
περίπτωση εμφάνισης κρούσματος Covid-19, η δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν επαφών μαζί 
τους κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου.  

Νόμιμη βάση επεξεργασίας: Η επεξεργασία των ως άνω δεδομένων είναι απαραίτητη για 
την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Κολλεγίου στον τομέα του εργατικού δικαίου, προς το 
σκοπό διασφάλισης της υγείας των εργαζομένων του και για λόγους δημοσίου συμφέροντος 
στον τομέα της δημόσιας υγείας.  

Αποδέκτες των δεδομένων: Πρόσβαση στα ως άνω δεδομένα θα έχει ο επικεφαλής του 
Τμήματος, με εργαζόμενους του οποίου ήρθατε σε επαφή κατά την παραμονή σας στις 
εγκαταστάσεις του Κολλεγίου καθώς και εργαζόμενοι του τμήματος Health and Wellness του 
Κολλεγίου (νοσηλευτές). 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων: Τα ως άνω δεδομένα θα τηρούνται από το Κολλέγιο 
για χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία της επίσκεψής σας στις εγκαταστάσεις 
του Κολλεγίου, και εν συνεχεία θα καταστρέφονται.  

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων: Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων 
εξαιρέσεων, προϋποθέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στην Νομοθεσία περί 
Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, 
περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων 
σας καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω 
αναφερομένων δικαιωμάτων, το Κολλέγιο θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την έγκαιρη 
ικανοποίηση του αιτήματός σας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της 
Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση 
του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την 
ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας σύμφωνα 
με τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε 
καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), 
εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων αντίκειται 
στη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.  

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας 
στο πλαίσιο της παρούσας Φόρμας Καταγραφής Επισκεπτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Κολλεγίου, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία 
επικοινωνίας: dpo@acg.edu 

Notice regarding the processing of Personal Data of Visitors 
(Tracking Form for Visitors) 

The American College of Greece (hereinafter the “College”) processes your personal data 
included in the front page of this Visitors’ Form, in accordance with the Regulation (EU) 
2016/679 of the European Parliament and of the Council (“General Data Protection 
Regulation”) and the law 4624/2019, as in effect from time to time (together “the Personal 
Data Legislation”), and subject to the terms stipulated hereunder: 

Categories of data: Identification details (full name, father’s name, contact details), health 
data (diagnosis of or symptoms of Covid-19 like symptoms, recent contacts with suspected 
or confirmed cases of Covid-19, etc), data concerning recent trips in Covid-19 affected areas. 

Purposes of processing: The protection of the health of employees of the College and, if 
a Covid-19 case appears, the ability to trace contacts with them during your stay at the 
premises of the College. 

Legal basis of processing: The processing of the above data is necessary for the purposes 
of carrying out the College’s obligations in the field of employment, with a view to protecting 
the health of its employees, and for reasons of public interest in the area of public health. 

Recipients of data: Access to the above data will be restricted to the head of the 
Department, with whose employees you came in touch during your stay in the premises of 
the College and employees from ACG’s Health and Wellness Department (nurses).  

Retention of data: The above data will be retained by the College for a time period of 30 
days from the date of your visit to the premises of the College and thereafter they will be 
destroyed. 

Rights of Data subjects: Subject to certain exceptions, conditions and limitations provided 
by the Personal Data Legislation, you may exercise your right of access, rectification, 
restriction of processing, objection, erasure of the above personal data, as well as the right 
to data portability. In case one of the aforementioned rights is exercised, we shall take any 
possible measure for the prompt satisfaction of the relevant request, according to the specific 
provisions and conditions of the Personal Data Legislation, and we shall inform you in writing 
regarding the satisfaction of your request, or for the reasons that prevent the exercise or the 
satisfaction thereof according to the Personal Data Legislation. You also have the right to 
lodge a complaint with the Hellenic Data Protection Authority, in case you consider that the 
processing of your personal data hereunder is in violation of the Personal Data Legislation.  

If you have any queries in relation to the processing of your personal data in the context of 
the present Visitors’ Tracking Form, you can contact the Data Protection Officer of the 
American College of Greece by using the following contact details: dpo@acg.edu  
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