
Ενημέρωζη μαθηηών/ηριών, εκπαιδεσηικών και γονέων/κηδεμόνων  

 

    Επίζεο θαη’ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ (ΕΕ) 2016/679 

(«ΓΚΠΔ») θαη ηνπ Ν. 4624/2019, ζαο ελεκεξώλνπκε ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ 

ζαο δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο από ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ («ΥΠΑΙΘ»), σο Υπεύζπλν Επεμεξγαζίαο.  

   Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα (δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, αξηζκόο ηειεθώλνπ 

επηθνηλσλίαο) απνηεινύλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο από ην ΥΠΑΙΘ θαη ηελ εθάζηνηε ζρνιηθή 

κνλάδα θνίηεζεο ησλ καζεηώλ θαη’ εληνιή ηνπ. Σθνπόο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε επηθνηλσλία ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ καδί ζαο θαη ν ζπληνληζκόο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξνρήο ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο 2020-2021 θαη εθόζνλ παξακέλεη ν θίλδπλνο 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19.  

    Καηά ηε ζπκκεηνρή ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (νη καζεηέο/ηξηεο) εηζάγνπλ ζηελ εηδηθά 

παξακεηξνπνηεκέλε πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο ζπλεξγαδόκελνπ κε ην ΥΠΑΙΘ παξόρνπ 

ππεξεζηώλ πιεξνθνξηθήο θαη δηαδηθηπαθνύ ρώξνπ, θαη’ επηινγήλ ηνπο, όλνκα ή όλνκα ρξήζηε, ηα 

νπνία κπνξεί λα είλαη ηπραία- εηθνληθά, απνθιεηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ηερληθά δπλαηή ε 

ζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία κέζσ ηεο ζρεηηθήο πιαηθόξκαο ηειεδηαζθέςεσλ. Σπζηήλεηαη 

λα ζπλδένληαη κέζσ ινγηζκηθνύ πινήγεζεο (browser) θαη όρη κέζσ εθαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί όηη ζπιιέγνληαη κόλν ηα ζπγθεθξηκέλα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα. 

     Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο ζπιιέγνληαη κεηαδεδνκέλα, ηα νπνία 

παξάγνληαη θαηά ηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηειεθπαίδεπζεο θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηάγλσζε 

ησλ ηερληθώλ δεηεκάησλ, πνπ αλαθύπηνπλ θαη ζπλαθόινπζα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο 

πιαηθόξκαο ηειεθπαίδεπζεο. Τα κεηαδεδνκέλα απηά πεξηιακβάλνπλ: α) ηε δηεύζπλζε IP, β) ην 

αλαγλσξηζηηθό "User Agent", γ) ηνλ ηύπν πιηθνύ, δ) ηνλ ηύπν θαη ηελ έθδνζε ιεηηνπξγηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ε) ηελ έθδνζε δηαθνκηζηή - πειάηε, ζη) ηε δηεύζπλζε Mac (θαηά πεξίπησζε), δ) ηελ 

έθδνζε εθαξκνγήο, ε) ηηο πινπνηεζείζεο ελέξγεηεο (είζνδνο, έμνδνο, θνθ), ζ) ηηο πιεξνθνξίεο 

ζύζθεςεο: i) ηίηινο, ii) εκεξνκελία θαη ώξα, iii) ζπρλόηεηα, iv) κέζε θαη πξαγκαηηθή ζπρλόηεηα, 

v) πνηόηεηα, vi) πνζόηεηα, vii) δξαζηεξηόηεηα δηθηύνπ θαη viii) ζπλδεζηκόηεηα. 

      Ννκηθή βάζε ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ (αξ. 6 §1 πεξ. ε ΓΚΠΔ), δειαδή ην δεκόζην αγαζό ηεο παξνρήο εθπαίδεπζεο ππό 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ζπλδπαζηηθά κε ηελ εθπιήξσζε έλλνκεο ππνρξέσζεο ηνπ 

Υπεπζύλνπ Επεμεξγαζίαο (αξ. 6 §1 πεξ. γ ΓΚΠΔ), ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην αξ. 63 ηνπ Ν. 

4686/2020. Εηδηθά όζνλ αθνξά ζηα κεηαδεδνκέλα, ρξεζηκνπνηνύληαη πεξαηηέξσ γηα ζθνπνύο 

απνθιεηζηηθά εξεπλεηηθνύο ή/θαη ζηαηηζηηθνύο, αθνύ πξνεγνπκέλσο αλσλπκνπνηεζνύλ. Ννκηθή 

βάζε ηεο ελ ιόγσ επεμεξγαζίαο είλαη ε ζπκκόξθσζε κε έλλνκε ππνρξέσζε ηνπ Υπεπζύλνπ 

Επεμεξγαζίαο (αξ. 6 παξ. 1 πεξ. γ ΓΚΠΔ), όπσο απηή ηίζεηαη από ηε δηάηαμε ηνπ αξ. 1 πδ 18/2018, 

δειαδή ε δηελέξγεηα ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ-εξεπλώλ ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ λα 

αλαπηύζζεη θαη λα αλαβαζκίδεη ζπλερώο ηελ παηδεία. 

       Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε πιαηθόξκα 

ηειεθπαίδεπζεο, ζα δηαγξαθνύλ κεηά ηε ιήμε ησλ έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

θνξσλντνύ COVID-19. Τα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, πνπ είλαη ήδε απνζεθεπκέλα ζηα ζπζηήκαηα 

ηνπ ΥΠΑΙΘ ιόγσ ηεο ηδηόηεηάο ζαο σο καζεηώλ/ηξηώλ ή γνλέσλ/θεδεκόλσλ, ζα δηαηεξεζνύλ όπσο 

νξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο Πνιηηηθέο ηνπ ΥΠΑΙΘ. Τα κεηαδεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνύληαη δηαγξάθνληαη 

κεηά ηε ιήμε ησλ έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο 2020-2021.  

      Εθόζνλ έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ (δηεύζπλζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη νλνκαηεπώλπκν) ζηελ πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο, έηζη ώζηε λα 

κπνξνύλ λα ηαπηνπνηεζνύλ), κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα πξόζβαζεο, δηόξζσζεο, 

δηαγξαθήο, πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη ελαληίσζεο ζηελ 

επεμεξγαζία απηώλ (κόλν όζνλ αθνξά ζηα κεηαδεδνκέλα) κε ππνβνιή αίηεζεο ζηε δηεύζπλζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ dpo@minedu.gov.gr. Σε πεξίπησζε πνπ ζεσξεζεί όηη δελ 

ηθαλνπνηήζεθε θάπνην αίηεκά ηνπο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα απεπζπλζνύλ ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 



Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα (http://www.dpa.gr), Λ. Κεθηζίαο αξ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αζήλα, 

ηει. +30-210 6475600, θαμ +30-210 6475628.  

      Γηα νπνηνδήπνηε ζρεηηθό δήηεκα κπνξνύλ νη καζεηέο/ηξηεο θαη νη γνλείο/θεδεκόλεο λα 

επηθνηλσλνύλ κε ηνλ Υπεύζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ ηνπ ΥΠΑΙΘ (ΥΠΔ/DPO) ζηε δηεύζπλζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ: dpo@minedu.gov.gr.  

      Υπενθσμίζεηαι όηι η καηαγραθή ηης εικόνας ή ηης ομιλίας άλλοσ προζώποσ καηά ηη 

διάρκεια ηων δικησακών μαθημάηων είναι παράνομη και επιζύρει αζηικές, ποινικές και 

διοικηηικές κσρώζεις. 
      Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνρή εμ Απνζηάζεσο Εθπαίδεπζεο κπνξνύλ λα 

επηζθέπηνληαη ηνλ ηζηόηνπν https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/). Ο  


