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Φόρμα Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης για Φωτογραφίσεις και Δημοσιοποιήσεις  

 

 

Oι κάτωθι υπογεγραμμένοι, ενεργούντες ο καθένας ατομικά και ως κηδεμόνες του/της 

μαθητή/τριας ________________________, παρέχουμε τη συγκατάθεσή μας στο Αμερικανικό 

Κολλέγιο Ελλάδος (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Κολλέγιο») να χρησιμοποιήσει το 

όνομα, την εικόνα και τη φωνή του μαθητή/τριας αλλά και τη δική μας, όπως αυτή μπορεί να 

ενσωματωθεί σε εικόνες, φωτογραφίες, εγγραφές ήχου, εγγραφές εικόνων/βιντεοσκοπήσεις και 

ψηφιακές εικόνες που θα ληφθούν στο πλαίσιο των “Open Days” που θα πραγματοποιηθούν 

από το Κολλέγιο κατά το χρονικό διάστημα από 21/6/2022 έως 25/6/2022.  

 

Συμφωνούμε ότι το παραγόμενο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν πνευματικών 

δικαιωμάτων επ’ αυτού, ανήκει στο Κολλέγιο, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο παρόν έντυπο. Ενδεικτικά, αυτές οι χρήσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν 

απεικονίσεις, βίντεο, επανεκτυπώσεις, αναπαραγωγές, εκδόσεις και κάθε προωθητικό ή 

εκπαιδευτικό υλικό σε κάθε μέσο γνωστό σήμερα ή που θα δημιουργηθεί μελλοντικά, 

συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου.   

 

Oι κάτωθι υπογεγραμμένοι έχουμε ενημερωθεί για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών 

μας δεδομένων και των προσωπικών δεδομένων του/της ως άνω μαθητή/τριας, και παρέχουμε 

τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μας, ατομικά και ως ασκούντες τη γονική μέριμνα 

του/της ανωτέρω μαθητή/τριας, στην επεξεργασία τους, όπως ειδικά αναφέρεται στο παρόν 

έντυπο. 

 

__________    __________    __________ 

Ονοματεπώνυμο  Κηδεμόνα Ι Υπογραφή             Ημερομηνία 

 

 

__________    __________    __________ 

Ονοματεπώνυμο  Κηδεμόνα ΙΙ Υπογραφή             Ημερομηνία 
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Ενημέρωση για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του μαθητή/τριας 

 
Το Κολλέγιο συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει, σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, τα προσωπικά 
δεδομένα που αναφέρονται στην ανωτέρω Φόρμα, 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 της Ελληνικής 

Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν (εφεξής «η 
Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων»), και σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις: 
 
Το Κολλέγιο συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό 

της προώθησης των δραστηριοτήτων του και ενημέρωσης του κοινού για αυτές καθώς και για την τήρηση 

αναμνηστικών σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Η νόμιμη βάση της ως άνω 

επεξεργασίας είναι η τυχόν δια της παρούσας χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας. Το Κολλέγιο θα 

τηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα 5 (πέντε) ετών.  

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. 

Επίσης, διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας, χωρίς 

ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν από την ανάκλησή της (για 

παράδειγμα έκδοση Λευκώματος, Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Κολλεγίου), ούτε η επεξεργασία που 

τυχόν βασίζεται σε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας. Η υποχρέωση διαγραφής από την πλευρά του 

Κολλεγίου προφανώς δεν υφίσταται σε σχέση με φωτογραφίες που έχουν συμπεριληφθεί σε αναμνηστικά 

λευκώματα/έγγραφα του Κολλεγίου. 

Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα 

νομοθεσία.  

Αν 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 Κολλεγίου, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

Διεύθυνση: Γραβιάς 6, 15342, Αγία Παρασκευή  

E-mail: dpo@acg.edu   
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