
1 

Αξιότιμη κυρία, αξιότιμε κύριε,  
 
Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του παιδιού 
σας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και την Πρεσβεία του Καναδά 
στην Ελλάδα (υπό Α) και ζητούμε τη χορήγηση της συγκατάθεσής σας για την περιγραφόμενη 
επεξεργασία ως ασκούντων τη γονική μέριμνα του παιδιού σας (υπό Β).  
 
Α. Ενημέρωση ως προς τη συλλογή και επεξεργασία ήχου ή/ και εικόνας  του παιδιού σας 
από το ΥΠΑΙΘ και την Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα 
 

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Πρεσβεία του 

Καναδά στην Ελλάδα, προκηρύσσει τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 

«Πρέσβης για μια Ημέρα» για το έτος 2021-2022. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που 

έχει προαιρετική φύση οι μαθητές/μαθήτριες της Β’ Λυκείου καλούνται να 

προετοιμάσουν είτε ατομικά είτε σε ομάδες έως και τριών ατόμων ένα βίντεο με 

διάρκεια μεταξύ ενάμιση (1,5) και δύο (2) λεπτών που να επικεντρώνεται στο θέμα 

«Διπλωματικές Σχέσεις Ελλάδα-Καναδά στον 21ο αιώνα μέσα από τα μάτια των νέων 

μελλοντικών ηγετών». Θα χορηγηθεί ένα (1) βραβείο πανελλαδικά στο 

επικρατέστερο βίντεο μαθητών/ τριών της Β΄ τάξης Λυκείου. Ως «Πρέσβης για μια 

Ημέρα», ο νικητής/τρια θα συναντήσει τον Πρέσβη του Καναδά και θα μοιραστεί μαζί 

του προτάσεις για το μέλλον βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία περαιτέρω ενίσχυσης 

των σχέσεων Ελλάδας-Καναδά.  

2. Τα βίντεο των μαθητών και των μαθητριών που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό 

όπως επίσης και η συνάντηση του νικητή/τρια (ή νικητών-τριών) με τον Πρέσβη του 

Καναδά θα προβληθούν ή/ και θα αναρτηθούν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης 

(εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση), σε ψηφιακά μέσα, στον ιστότοπο (website) 

και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΥΠΑΙΘ, των σχολικών μονάδων και της 

Πρεσβείας του Καναδά στην Ελλάδα. 

3. Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι φωτογραφίες και τα βίντεο όπου 

απεικονίζεται μόνο το παιδί σας θα διαγράφονται. Με δεδομένο ότι στις 

φωτογραφίες και στα βίντεο θα απεικονίζονται περισσότερα παιδιά, ενδεχόμενη 

άρνησή σας να συγκατατεθείτε στην εμφάνιση τού παιδιού σας ή η εκ των υστέρων 

ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν συνεπάγεται τη μη λήψη -ή αντίστοιχα την 

καταστροφή- της φωτογραφίας/ του βίντεο αλλά τη θόλωση μόνο της εικόνας του 

δικού σας παιδιού, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμο.  

 

4. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που θα έχει 

ήδη πραγματοποιηθεί (ανάρτηση στον ιστότοπο κ.λπ.). 

 

5. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, θα λάβουμε τα εύλογα μέτρα για 

την ενημέρωση των τρίτων προσώπων που έχουν επεξεργασθεί τα δεδομένα. 

 

6. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων του παιδιού σας είναι 

i. Οι πάροχοι των κοινωνικών δικτύων. 
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ii. Ο πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης ιστοσελίδων με τον οποίο συνεργάζεται 

το ΥΠΑΙΘ και η Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα. 

iii. Όλοι οι χρήστες του διαδικτύου που θα αποκτήσουν πρόσβαση στο 

μαγνητοσκοπημένο υλικό διά της προβολής αυτού στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και τον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ και στον ιστότοπο της Πρεσβείας του 

Καναδά στην Ελλάδα.  

iv. Τηλεοπτικές επιχειρήσεις που τυχόν θα προβάλουν το μαγνητοσκοπημένο 

υλικό.   

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80 και η Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα Εθνικής 

Αντιστάσεως 48, Αθήνα 152 31. 

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της 

επεξεργασίας και φορητότητας με υποβολή αίτησης στο email: dpo@minedu.gov.gr. Σε 

περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να 

απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-

210 6475628. 

 

Β. Συγκατάθεση ως προς τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του 

παιδιού μου 

 

Έχοντας λάβει γνώση των ανωτέρω, συναινούμε να εμφανίζεται το παιδί μας σε 

φωτογραφίες και βίντεο για τον σκοπό και με τον τρόπο που αναφέρονται ανωτέρω: 

 

Ανάρτηση σε ψηφιακά μέσα, στον ιστότοπο (website) του ΥΠΑΙΘ και της Πρεσβείας του 

Καναδά στην Ελλάδα   προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης: 

Α γονέας  ΝΑΙ    

Β γονέας  ΝΑΙ    

 

Ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα του ΥΠΑΙΘ και της Πρεσβείας του Καναδά στην Ελλάδα   

(facebook, twitter, youtube, instagram)  

Α γονέας  ΝΑΙ    

Β γονέας  ΝΑΙ    

 

     /     /2021 

Οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ κηδεμόνες του παιδιού (και οι δύο) 

mailto:dpo@minedu.gov.gr

