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ενι ού Κανονισ ού

Α Ο Ε
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ια την Προστασία Δεδο ένων (ΕΕ 2016/679

( ΚΠΔ

αι του

. 4624/2019, σας ενη ερ νου ε σχετι

προσωπι

ν σας δεδο ένων στο πλαίσιο της διαδι ασίας σύ χρονης ε

ε παίδευσης από το

πουρ είο Παιδείας

αι

ρησ ευ

ε την επε ερ ασία των
αποστ σεως

των ( ΠΑΙ

ως

πεύ υνο

Επε ερ ασίας.
Τα προσωπι

σας δεδο ένα (διεύ υνση ηλε τρονι ού ταχυδρο είου αρι

επι οινωνίας αποτελούν αντι εί ενο επε ερ ασίας από το ΠΑΙ
ον δα φοίτησης των α ητ ν ατ εντολ του.
των ε παιδευτι

ός τηλεφ νου

αι την ε

στοτε σχολι

οπός της επε ερ ασίας είναι η επι οινωνία

ν α ί σας αι ο συντονισ ός της διαδι ασίας της παροχ ς σύ χρονης ε

αποστ σεως ε παίδευσης

έχρι τη λ η του διδα τι ού έτους 2020-2021

αι εφόσον

παρα ένει ο ίνδυνος διασπορ ς του ορωνο ού COVID-19.
Κατ τη συ
ειδι

ετοχ σας στην ε αποστ σεως ε παίδευση (οι α ητές/τριες εισ

παρα ετροποιη ένη πλατφόρ α τηλε παίδευσης συνερ α ό ενου

παρόχου υπηρεσι ν πληροφορι ς αι διαδι τυα ού χ ρου
όνο α χρ στη τα οποία
αταστεί τεχνι

δυνατ

πορεί να είναι τυχαία ει ονι
η σύ χρονη ε

πλατφόρ ας τηλεδιασ έ εων.

ε το

ΠΑΙ

ατ επιλο ν σας όνο α
απο λειστι

αποστ σεως διδασ αλία

υστ νεται να συνδέεστε

ετε στην

προ ει ένου να
έσω της σχετι ς

έσω λο ισ ι ού πλο ησης

(browser) αι όχι έσω εφαρ ο ς προ ει ένου να διασφαλιστεί ότι συλλέ ονται όνο τα
συ ε ρι ένα προσωπι

σας δεδο ένα.

Κατ

τη δι ρ εια του διαδι τυα ού

παρ

ονται ατ

δι

α

ατος συλλέ ονται

τη χρ ση της πλατφόρ ας τηλε παίδευσης αι είναι απαραίτητα ια τη

νωση των τεχνι

ν ητη

των που ανα ύπτουν αι συνα όλου α την τεχνι

της πλατφόρ ας τηλε παίδευσης. α εταδεδο ένα αυτ περιλα
το ανα νωριστι ό "User Agent",
λειτουρ ι ού συστ
περίπτωση
ατι

υποστ ρι η

νουν: α τη διεύ υνση IP,

τον τύπο υλι ού δ τον τύπο

αι την έ δοση

ατος ε την έ δοση δια ο ιστ πελ τη στ τη διεύ υνση Mac ( ατ

την έ δοση εφαρ ο ς η τις υλοποιη είσες ενέρ ειες (είσοδος έ οδος ο

τις πληροφορίες σύσ ε ης: i) τίτλος ii) η ερο ηνία αι
πρα

εταδεδο ένα τα οποία

ρα iii) συχνότητα iv) έση αι

συχνότητα v) ποιότητα vi) ποσότητα vii) δραστηριότητα δι τύου

αι viii)

συνδεσι ότητα.
ο ι

ση της επε ερ ασίας είναι η ε πλ ρωση α

δη όσιο συ φέρον ( ρ. 6 §1 περ. ε

ΚΠΔ

ε παίδευσης υπό αταστ σεις έ τα της αν

δηλαδ

οντος που ε τελείται προς το
το δη όσιο α α ό της παροχ ς

ης συνδυαστι

υποχρέωση του πευ ύνου Επε ερ ασίας ( ρ. 6 §1 περ.

ε την ε πλ ρωση έννο ης

ΚΠΔ η οποία προ λέπεται στο
11

αρ. 63 του

. 4686/2020. Ειδι

όσον αφορ

περαιτέρω ια σ οπούς απο λειστι
ανωνυ οποιη ούν. ο ι

στα

εταδεδο ένα χρησι οποιούνται

ερευνητι ούς / αι στατιστι ούς αφού προη ου ένως

ση της εν λό ω επε ερ ασίας είναι η συ

υποχρέωση του πευ ύνου Επε ερ ασίας (αρ. 6 παρ. 1 περ.

ΚΠΔ όπως αυτ τί εται από

τη δι τα η του αρ. 1 πδ 18/2018, δηλαδ η διενέρ εια στατιστι
πλαίσιο της αποστολ ς του να αναπτύσσει αι να ανα α
Τα προσωπι

δεδο ένα που χρησι οποιούνται

όρφωση ε έννο η

ν αναλύσεων ερευν ν στο

ί ει συνεχ ς την παιδεία.
ια να λειτουρ σει η πλατφόρ α

τηλε παίδευσης α δια ραφούν ετ τη λ η των έ τα των έτρων ια την αντι ετ πιση του
ορωνο ού COVID-19. Τα προσωπι
συστ

ατα του

ΠΑΙ

σας δεδο ένα που είναι

λό ω της ιδιότητ ς σας ως

δη απο η ευ ένα στα

α ητ ν

διατηρη ούν όπως ορί εται στις σχετι ές Πολιτι ές του

ονέων/

ΠΑΙ . Τα

ηδε όνων

α

εταδεδο ένα που

δη ιουρ ούνται δια ρ φονται ετ τη λ η των έ τα των έτρων ια την αντι ετ πιση του
ορωνο ού COVID-19 ατ τη δι ρ εια του διδα τι ού έτους 2020-2021.
Εφόσον έχετε

αταχωρίσει τα πρα

ατι

σας στοιχεία (διεύ υνση ηλε τρονι ού

ταχυδρο είου αι ονο ατεπ νυ ο στην πλατφόρ α τηλε παίδευσης έτσι στε να πορείτε
να ταυτοποιη είτε

πορείτε να ασ σετε το δι αίω α πρόσ ασης διόρ ωσης δια ραφ ς

περιορισ ού της επε ερ ασίας των προσωπι

ν σας δεδο ένων

επε ερ ασία αυτ ν ( όνο όσον αφορ

εταδεδο ένα

στα

αι εναντίωσης στην

ε υπο ολ

αίτησης στη

διεύ υνση ηλε τρονι ού ταχυδρο είου dpo@minedu.gov.gr. ε περίπτωση που εωρείτε ότι
δεν ι ανοποι

η ε

ποιο αίτη

σας έχετε το δι αίω α να απευ υν είτε στην Αρχ

Προστασίας Δεδο ένων Προσωπι ού αρα τ ρα (http://www.dpa.gr), . Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ
115 23, Α

να τηλ. +30-210 6475600, φα +30-210 6475628.

ια οποιοδ ποτε σχετι ό
Δεδο ένων

του

ΠΑΙ

τη α
( ΠΔ/

πορείτε να επι οινωνείτε
στη

διεύ υνση

ε τον πεύ υνο Προστασίας
ηλε τρονι ού

ταχυδρο είου:

dpo@minedu.gov.gr.
πεν υ ί εται ότι η ατα ραφ της ει όνας
των δι τυα

ν

α η

της ο ιλίας λλου προσ που ατ τη δι ρ εια

των είναι παρ νο η αι επισύρει αστι ές ποινι ές αι διοι ητι ές

υρ σεις.
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