
 

 
6 Gravias Street  
153 42, Aghia Paraskevi   
Athens, Greece  
t:+30 210 600 9800 
www.pierce.gr   

  Γραβιάς 6 
153 42, Aγία Παρασκευή   
Aθήνα  
t: +30 210 600 9800 
www.pierce.gr   

 

   

 

 

Ενηµέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων  

στο πλαίσιο της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 

 

Αγία Παρασκευή, Ιούνιος 2021  

Αγαπητοί Γονείς, 

 

Όπως γνωρίζετε, ήδη από την επανεκκίνηση λειτουργίας των σχολικών 
µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (από την 11η Μαΐου για τη Γ' Λυκείου και την 
18η Μαΐου για την Α' και Β' Λυκείου και το Γυµνάσιο), προβλέπεται η δυνατότητα 
ταυτόχρονης διαδικτυακής παρακολούθησης του µαθήµατος από το σπίτι για τους 
µαθητές/τριες οι οποίοι δεν συµµετέχουν µε φυσική παρουσία, στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε µαθητές/τριες οι οποίοι/ες συµµετέχουν 
στο µάθηµα µε φυσική παρουσία και σε άλλους µαθητές/τριες οι οποίοι/ες 
συµµετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται µόνο κατά την περίοδο εφαρµογής 
έκτακτων µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-
19, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην οικεία νοµοθεσία.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (εφεξής το 
«Κολλέγιο»), υπό την ιδιότητά του ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, σας παρέχει την 
ακόλουθη συµπληρωµατική ενηµέρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου («Γενικός 
Κανονισµός Προσωπικών Δεδοµένων»), και του νόµου 4624/2019, όπως εκάστοτε 
ισχύουν (εφεξής «η Νοµοθεσία περί Προσωπικών Δεδοµένων»), σχετικά µε την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών/τριών: 

1. Για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ταυτόχρονης σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης το Κολλέγιο θα εξακολουθήσει να χρησιµοποιεί την 
εφαρµογή/ψηφιακή πλατφόρµα «Teams» της Microsoft Corporation (εφεξής 
«Microsoft»), η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας µετάδοση (ήχου ή/και 
εικόνας) του µαθήµατος από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προς τους 
µαθητές/τριές του. Προς το σκοπό αυτό το Κολλέγιο έχει λάβει κάθε απαραίτητο 
µέτρο προκειµένου να εξασφαλίσει τη συµµόρφωσή της ως άνω ψηφιακής 
πλατφόρµας µε τη Νοµοθεσία περί Προσωπικών Δεδοµένων και την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, σύµφωνα πάντα 
µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Γυµνασίου-Λυκείου-ΙΒ καθώς και την 
Πολιτική του Κολλεγίου για τα προσωπικά δεδοµένα (https://www.pierce.gr/privacy-
policy/). 
2.  Ειδικότερα, στο πλαίσιο λειτουργίας της ως άνω ψηφιακής πλατφόρµας 
ισχύουν τα κάτωθι: 

α) Όπως γνωρίζετε, η είσοδος των µαθητών/-τριών στην εφαρµογή και η 
ταυτοποίησή τους πραγµατοποιείται µέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου τους (που τους έχει ήδη χορηγηθεί από το Κολλέγιο µέσω του 
εργαλείου Office 365), και, εποµένως, µε τη χρήση της εφαρµογής Teams το 
Κολλέγιο συνεχίζει να αξιοποιεί µια επιπλέον δυνατότητα µιας ήδη 
χρησιµοποιούµενης εφαρµογής.  

β) Οι ψηφιακές τάξεις έχουν διαµορφωθεί βάσει των τµηµάτων του 
Κολλεγίου, µε επιπρόσθετη τάξη για τα Αγγλικά και το µάθηµα επιλογής. 

γ) Έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής/αποθήκευσης και, 
εποµένως, είναι δυνατή µόνο η ζωντανή µετάδοση ήχου ή/και εικόνας σε 
πραγµατικό χρόνο, µε µοναδικούς αποδέκτες τους/τις µαθητές/τριες. 
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δ) Ο/Η εκπαιδευτικός όπως και κάθε µαθητής/τρια έχει την επιλογή να 
απενεργοποιεί και να επανενεργοποιεί τον ήχο ή/και την εικόνα του. 

ε) Ο/Η εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωµα διακοπής µετάδοσης ήχου (σίγαση) 
από µαθητή/-τρια ή/και αποβολής του/της από την ψηφιακή τάξη. Στην τελευταία 
περίπτωση είναι δυνατή η εκ νέου συµµετοχή του/της µαθητή/τριας στην ψηφιακή τάξη 
κατά την κρίση του εκπαιδευτικού.  

στ) η ζωντανή µετάδοση θα λαµβάνει χώρα µόνο για το µέρος της διδακτικής 
ώρας που αφιερώνεται στη διδασκαλία-παράδοση και όχι σε αυτό που σχετίζεται µε την 
ενδεχόµενη εξέταση µαθητών/τριών. 

ζ) Στην περίπτωση που επιλεγεί η µετάδοση εικόνας, η λήψη θα πρέπει να 
εστιάζει αποκλειστικά και µόνο στον/στην εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας 
διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε µαθητές/τριες που βρίσκονται στην αίθουσα 
διδασκαλίας. Εφόσον κάποιος/α µαθητής/τρια προσέρχεται στον πίνακα, και, εποµένως, 
εντός του πλαισίου της µεταδιδόµενης εικόνας, ο/η εκπαιδευτικός καλείται να διακόψει 
τη µετάδοση εικόνας. 

η) τα µεταδεδοµένα που τυχόν παράγονται (χρόνος και διάρκεια µαθήµατος, 
αριθµός συµµετεχόντων, κλπ) από την ανωτέρω επεξεργασία χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. 

3. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο λειτουργίας της ως άνω ψηφιακής πλατφόρµας 
υπόκεινται σε επεξεργασία οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων των 
µαθητών: ονοµατεπώνυµο, user ID (λογαριασµός χρήστη), display name καθώς και 
λοιπά στοιχεία που αφορούν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των µαθητών (π.χ. 
µαθήµατα που παρακολουθούν).  Περαιτέρω, κατά την χρήση της ψηφιακής πλατφόρµας 
υπόκεινται σε επεξεργασία µεταδεδοµένα των χρηστών, και συγκεκριµένα (α) 
ηµεροµηνία και ώρα συµβάντος, (β) διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) της 
Συσκευής, (γ) όνοµα χρήστη, (δ) δραστηριότητα (π.χ. αλλαγή Κωδικού Μαθητή), (ε) 
µοναδικός κωδικός αριθµός που αναφέρεται σε συγκεκριµένη ενέργεια ή αλυσίδα 
συµβάντων (correlation id), (στ) µοναδικό αναγνωριστικό ObjectId, (ζ) 
ταυτότητα/αναγνωριστικό αιτήµατος (Request ID), (η) δηλωθείσα τοποθεσία Συσκευής, 
(θ) αναλυτικά στοιχεία φυλλοµετρητή (user agent), (ι) είδος εφαρµογής που 
χρησιµοποίησε ο χρήστης π.χ. Microsoft Teams, Microsoft Teams Web Client, Bing κλπ. 
(ια) είδος λειτουργικού συστήµατος (π.χ. Windows 10), (ιβ) τύπος και χαρακτηριστικά 
αυθεντικοποίησης χρήστη (ηµεροµηνία και ώρα, AuthAgentID, αν η αυθεντικοποίηση 
ήταν επιτυχής κλπ.). 

4. Τα ως άνω προσωπικά δεδοµένα των µαθητών/τριών αποτελούν αντικείµενο 
επεξεργασίας από το Κολλέγιο λόγω της ιδιότητάς τους ως µαθητών/τριών και της 
σχέσης τους µε το Κολλέγιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και 
υποχρεώσεων του Κολλεγίου, κατά τις κείµενες διατάξεις και στο πλαίσιο της µεταξύ µας 
σύµβασης, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρµογής των έκτακτων µέτρων για την 
αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά έχουν µόνο οι 
µαθητές/-τριες που παρακολουθούν το µάθηµα καθώς και ο/η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο 
της οµαλής διεξαγωγής του µαθήµατος.  

Επιπλέον, κατά τα αναφερόµενα ανωτέρω, οι µαθητές/τριες κατά τη συµµετοχή 
τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν στον συνεργαζόµενο µε το Κολλέγιο 
πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου (Microsoft) το ήδη χορηγηθέν 
από το Κολλέγιο e-mail τους αποκλειστικά προκειµένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η 
σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, µέσω της σχετικής πλατφόρµας και σύνδεσης µε 
αυτήν. Επισηµαίνουµε ότι η Microsoft, ενεργεί στην συγκεκριµένη περίπτωση και ως 
ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, εκπροσωπείται δε  στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 
τους σκοπούς συµµόρφωσης µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων (άρθρο 4 
περ. 17) από την εταιρεία Microsoft Ireland Operations Ltd. που εδρεύει στο Δουβλίνο 
της Δηµοκρατίας της Ιρλανδίας (One Microsoft Place, South County Business Park, 
Leopardstown, Dublin 18, D18 P521). Μπορείτε να συµβουλευτείτε τη σχετική 
ενηµέρωση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδοµένων της Microsoft  («Δήλωση 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων της Microsoft»/«Προϊόντα που παρέχονται από τον 
οργανισµό σας - γνωστοποίηση προς τους τελικούς χρήστες») στο σύνδεσµο: 
https://privacy.microsoft.com/el-gr/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule,  
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Τα ως άνω προσωπικά δεδοµένα των χρηστών τηρούνται εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ιρλανδία και Ολλανδία) και δεν διαβιβάζονται στις ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, 
ενδεχόµενη διαβίβαση δεδοµένων στις ΗΠΑ έχει περιορισµένη χρονική διάρκεια που 
συµπίπτει µε την κατ' εξαίρεση παροχή της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, αφορά σε 
σχετικά περιορισµένο αριθµό υποκειµένων (Μαθητές και Εκπαιδευτικοί του ACG) και είναι 
απαραίτητη για την εκπλήρωση του επιτακτικού σκοπού της υποχρεωτικής παροχής 
εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε την προστασία της δηµόσιας υγείας ενόψει του 
υφιστάµενου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω δεδοµένων είναι η παροχή προς 
όλους/ες του δηµόσιου αγαθού της εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, 
όπως είναι η πανδηµία του C0VID-19. Νόµιµη βάση επεξεργασίας των εν λόγω 
δεδοµένων είναι η εκτέλεση της µεταξύ µας σύµβασης για την παροχή εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών συνδυαστικά µε τη συµµόρφωσή του Κολλεγίου µε τις έννοµες υποχρεώσεις 
του και την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον. 

6. Οι χρήστες της ψηφιακής πλατφόρµας έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν 
επιβεβαίωση από το Κολλέγιο για το αν και κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδοµένα που 
τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Επίσης, οι χρήστες έχουν δικαίωµα πρόσβασης 
στα µεταδεδοµένα που τους αφορούν, εφόσον έχουν χρησιµοποιήσει τα πραγµατικά τους 
στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους. Επιπλέον, µε την επιφύλαξη 
συγκεκριµένων εξαιρέσεων, προϋποθέσεων και περιορισµών που προβλέπονται στη 
Νοµοθεσία περί Προσωπικών Δεδοµένων, οι χρήστες µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµα 
διόρθωσης, περιορισµού της επεξεργασίας, εναντίωσης, διαγραφής των ως άνω 
προσωπικών δεδοµένων 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, εξαιρέσεις και περιορισµούς 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 δικαίωµα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας 
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι η -κατά τα 
ανωτέρω- επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο της παρούσας αντίκειται 
στην ισχύουσα νοµοθεσία.  

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση µε την επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ή επιθυµείτε να 
ασκήσετε τα ως άνω νόµιµα δικαιώµατα σας µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, 
χρησιµοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: dpo@acg.edu 

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία και σας βεβαιώνουµε ότι 
οι αποστάσεις µπορεί να µας κρατούν λίγο πιο µακριά αλλά ένα ζεστό βλέµµα, ένα 
χαµόγελο και µια ευγενική κουβέντα µπορούν εξίσου καλά να µεταµορφώσουν την 
καθηµερινότητά µας! 

Με εκτίµηση, 

 

Ιωάννης Κλαδάς                Γεώργιος Βακερλής     Εµµανουήλ Βροντάκης  

  Διευθυντής Γυµνασίου            Διευθυντής Λυκείου    Διευθυντής IB-DP  

 


