
ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΕΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Καη’ εθαξκνγή ηνπ Νένπ Επξσπατθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ 

Δεδνκέλσλ 2016/679 θαη ηνπ λόκνπ 4624/2019), ζαο ελεκεξώλνπκε ζρεηηθά κε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζαο από ην Ειιεληθό Δεκόζην όπσο 

εθπξνζσπείηαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο ππεύζπλν 

επεμεξγαζίαο. Σα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα (e-mail) απνηεινύλ αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο από ηε ζρνιηθή κνλάδα ιόγσ ηεο ηδηόηεηά ζαο σο καζεηώλ ή/θαη 

γνλέσλ ή θεδεκόλσλ θαη ηεο ζρέζεο ζαο κε ην Ειιεληθό Δεκόζην, είλαη δε αλαγθαία 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ, θαηά ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ησλ έθηαθησλ κέηξσλ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ Covid-19 θαη ηελ απαγόξεπζε δηδαζθαιίαο κε 

θπζηθή παξνπζία. Επηπιένλ, νη καζεηέο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θνηλνπνηνύλ ζε ζπλεξγαδόκελνπο κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ παξόρνπο ππεξεζηώλ πιεξνθνξηθήο θαη δηαδηθηπαθνύ ρώξνπ, 

θαη’ επηινγήλ ηνπο, όλνκα ή όλνκα ρξήζηε, απνθιεηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

ηερληθά δπλαηή ε ζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, κέζσ ηεο ζρεηηθήο 

πιαηθόξκαο ηειεδηαζθέςεσλ, θαη απνθιεηζηηθά γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύεη ε 

σο άλσ απαγόξεπζε, θαη ελ ζπλερεία ζα δηαγξαθνύλ από ηνπο ελ ιόγσ παξόρνπο. 

πζηήλεηαη ε ζύλδεζε ησλ καζεηώλ κέζσ ινγηζκηθνύ πινήγεζεο (browser) (θαη όρη 

κέζσ εθαξκνγήο). 

Έρεηε δηθαίσκα λα ιάβεηε επηβεβαίσζε γηα ην θαηά πόζνλ ή όρη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα πνπ ζαο αθνξνύλ πθίζηαληαη επεμεξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ ηα 

πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα πθίζηαληαη επεμεξγαζία, έρεηε ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα 

πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, ιήςεο αληηγξάθνπ απηώλ, δηόξζσζεο αλαθξηβεηώλ, 

ζπκπιήξσζεο ειιηπώλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, δηαγξαθήο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, 

δηαθνπήο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, ιήςεο ηνπο ζε δνκεκέλε, θνηλώο ρξεζηκνπνηνύκελε 

θαη αλαγλσξίζηκε από κεραλήκαηα κνξθή, δηαβίβαζήο ηνπο ζε άιινλ ππεύζπλν 

επεμεξγαζίαο, ρσξίο αληίξξεζε από ην Ειιεληθό Δεκόζην, δηαβίβαζήο ηνπο από ην 

Ειιεληθό Δεκόζην ζε άιινλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο, εθόζνλ απηό είλαη ηερληθά 

εθηθηό, ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ 

Υαξαθηήξα, αληίηαμεο αλά πάζα ζηηγκή ζηελ επεμεξγαζία ηνπο γηα ζθνπνύο 

εκπνξηθήο πξνώζεζεο. 

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία έρεηε ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο 

δεδνκέλσλ από ην Ειιεληθό Δεκόζην ή/θαη ηα ζρεηηθά δηθαηώκαηά ζαο, παξακέλνπκε 

ζηε δηάζεζή ζαο (e-mail επηθνηλσλίαο cst@minedu.gov.gr). 
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