
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Το ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Κολλέγιο») 
σας ενημερώνει δια του παρόντος ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει, σε ηλεκτρονική 
και έγχαρτη μορφή, προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Κολλέγιο και των 
γονέων/εχόντων την επιμέλεια/κηδεμόνων τους, εφαρμοζομένων σχετικά των διατάξεων της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ήτοι 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, όπως 
εκάστοτε ισχύουν (εφεξής «η Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων»), και σύμφωνα με 
τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις: 

 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Γενικά Στοιχεία Υποψηφίων (για τους υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης): 
Στοιχεία ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο,  Ημερομηνία και Τόπος γέννησης, Φύλο), Τάξη και (με 
εξαίρεση τους υποψηφίους για το νηπιαγωγείο) Σχολείο προέλευσης, σχέση υποψηφίου με 
απόφοιτο, φοιτητή ή μαθητή του Κολλεγίου ή με μέλος του προσωπικού του Κολλεγίου,  

Πρόσθετα Στοιχεία Υποψηφίων (ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης): α) Για τους 
υποψηφίους εισαγωγής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο: Φωτογραφία για έκδοση ταυτότητας του 
Pierce εφόσον οι υποψήφιοι δεν έχουν ταυτότητα ή διαβατήριο ή Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας 
προς επίδειξη την ημέρα των εξετάσεων, Δεδομένα μαθησιακών δυσκολιών που περιέχονται σε 
γνωματεύσεις  από ΚΕΔΔΥ και από ιδιωτικά κέντρα, και β) Για τους υποψηφίους εισαγωγής στο 
Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό: αποτελέσματα της συνάντησης του υποψηφίου με εκπαιδευτικό 
και ψυχολόγο του Κολλεγίου, και στην περίπτωση των υποψηφίων εισαγωγής στις τάξεις Γ’, Δ’, 
Ε’ και ΣΤ’ του Δημοτικού και με εκπαιδευτικό της αγγλικής γλώσσας. 

Στοιχεία Γονέων/Κηδεμόνων: Ονοματεπώνυμο Γονέων/ εχόντων την επιμέλεια/κηδεμόνων 
και στοιχεία Επικοινωνίας τους (Διεύθυνση Κατοικίας, Σταθερό και Κινητό Τηλέφωνο, e-mail). 

 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Για τους υποψηφίους εισαγωγής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο: Η συμμετοχή των υποψηφίων στις 
εξετάσεις για την εισαγωγή στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, η προσαρμογή της διαδικασίας των 
εξετάσεων σε τυχόν μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι, η αξιολόγηση της 
επιλεξιμότητας για τη λήψη έκπτωσης στα δίδακτρα (σε ό,τι αφορά τη σχέση του υποψηφίου με 
φοιτητή ή μαθητή του Κολλεγίου ή με μέλος του προσωπικού του Κολλεγίου), στατιστικοί σκοποί 
(σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για το σχολείο προέλευσης) και η επικοινωνία με τους 
γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων. Η νόμιμη βάση της 
ως άνω επεξεργασίας είναι η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (σε 
περίπτωση επιτυχίας του/της υποψηφίου/-ας στις εισαγωγικές εξετάσεις), το γεγονός ότι η 
επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της 
συμμετοχής του/ης υποψηφίου/ας στις εισαγωγικές εξετάσεις και η ικανοποίηση του εννόμου 
συμφέροντος του Κολλεγίου για επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες για λόγους που 
αφορούν τον/την υποψήφιο/α.  

Για τους υποψηφίους εισαγωγής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό: Η συμμετοχή των 
υποψηφίων στην διαδικασία εισαγωγής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, η διεξαγωγή της 
συνάντησης με ψυχολόγο και εκπαιδευτικό/-ούς του Κολλεγίου, και η επικοινωνία με τους 
γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής. Η νόμιμη βάση της ως 
άνω επεξεργασίας είναι η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (σε 
περίπτωση εισαγωγής του/της υποψηφίου/-ας), το γεγονός ότι η επεξεργασία των ανωτέρω 
προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της συμμετοχής του/ης 
υποψηφίου/ας στη διαδικασία εισαγωγής, η ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος του 
Κολλεγίου για επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες για λόγους που αφορούν τον/την 
υποψήφιο/α. 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 



Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Κολλεγίου, οι οποίοι θα τα 
επεξεργασθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, και σε καμία περίπτωση 
προς ίδιον όφελος. Περαιτέρω, ορισμένα από τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν 
προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, από 
εξωτερικούς συνεργάτες του Κολλεγίου προς εκπλήρωση των ως άνω αναφερομένων σκοπών 
(ενδεικτικά, εταιρίες παροχής πληροφοριακών συστημάτων/λύσεων). Τα αποτελέσματα της 
συνάντησης με τους υποψηφίους για την εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, τηρούνται 
σε έγγραφη (όχι ηλεκτρονική) μορφή, αποκλειστικά και μόνο από τον ψυχολόγο του Κολλεγίου 
που συμμετέχει στη σχετική συνάντηση. 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σε περίπτωση μη εισαγωγής του/της υποψηφίου/-ας στο Κολλέγιο, το Κολλέγιο τηρεί και 
επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα (1) έτους, εκτός εάν 
απαιτείται η τήρησή τους για  μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την υπεράσπισή του έναντι τυχόν 
νομικών αξιώσεων. Τα αποτελέσματα της συνάντησης των υποψηφίων για την εισαγωγή στο 
Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για χρονικό διάστημα ενός (1) 
μηνός από τη διεξαγωγή της συνάντησης. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

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 καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των 
ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, 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 σας 
δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ  

Aν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή αν 
επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα 
στοιχεία επικοινωνίας: 

Διεύθυνση: Γραβιάς 6, 15342, Αγία Παρασκευή 

E-mail: dpo@acg.edu 


