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Έλαο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο κε επζχλε γηα ηελ ςεθηαθή αζθάιεηα ησλ 

καζεηψλ είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα θαη αλαγθαία κέηξα γηα λα 

πξνζηαηεχεη ηα δεδνκέλα θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ απφ ηνχο, κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, δεκηέο, απψιεηεο, θαηάρξεζε θαη θινπή. Όια ηα κέιε 

ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ έρνπλ ηελ επζχλε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ κε επαγγεικαηηθφ, λφκηκν θαη εζηθφ ηξφπν.  

Ο παξψλ θαλνληζκφο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε   ηνλ ΓΔΝΙΚΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

(ΔΔ)- EU General Data Protection Regulation (GDPR)  (Καλνληζκφο Δ.Δ.,2016/679) 

πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  θαη ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο θαη 

δηδάζθνπζεο ηνπ Γπκλαζίνπ Κιεηηνξίαο. 

 

Α. Διζαγωγή 

 Τν ζρνιείν θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα επξχ θάζκα 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. Τα δεδνκέλα  ηεξνχληαη ζε ςεθηαθή ή 

έληππε κνξθή. Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα νξίδνληαη σο νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο 

ζηνηρείσλ- δεδνκέλσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ έλα άηνκν (ππνθείκελν δεδνκέλσλ) θαη 

παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά, ηηο νηθνγέλεηεο ή ηηο 

πεξηζηάζεηο ηνπο. Απηφ πεξηιακβάλεη:  

1.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία παηδηνχ (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, 

εκεξνκελία γέλλεζεο, ζρνιείν θαη ζρνιηθή κνλάδα πνπ θνηηά),  

1.2 Σηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλα θαη ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο),  

1.3 Σηνηρεία νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, 

1.4 Σηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο γνλέσλ (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, 

κεηξψλπκν, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), 

1.5 Οηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά ζηνηρεία (ΑΦΜ, Γ.Ο.Υ. επάγγεικα) γηα ηελ έθδνζε 

λνκίκσλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ, θαζψο θαη ινηπά πεξηνπζηαθά ή 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία  

1.6  Σηνηρεία Μεηαθνξάο (πιεξνθνξίεο ηεο ζηάζε επηβίβαζεο ή απνβίβαζεο πνπ 

επηιέγεη ν γνλέαο εθφζνλ εγγξαθεί ζην ζχζηεκα Μεηαθνξάο).  

1.7 Γεδνκέλα πγείαο ηνπ καζεηή πνπ πεγάδνπλ απφ ηαηξηθά έγγξαθα θαη 

βεβαηψζεηο θαη ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηαηξηθήο θχζεσο πνπ θαηαζέηνπλ νη γνλείο 

ζην Σρνιείν ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο (φπσο ην Αηνκηθφ 

Γειηίν Υγείαο θαη βηβιηάξηα πγείαο, εθζέζεηο ΚΔΓΓΥ θ.ι.π.).Δπηπιένλ ζηνηρεία 
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αζθάιηζεο καζεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο. 

Σηνηρεία επίδνζεο, θνίηεζεο θαη δηαγσγήο ηνπ παηδηνχ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία (αλαιπηηθή θαη γεληθή βαζκνινγία, 

πξνθνξηθνί θαη γξαπηνί βαζκνί, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, απνπζίεο, θπξψζεηο, 

βξαβεία, δηαθξίζεηο, ελδερφκελεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θιπ).  

1.8 Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε, ινγαξηαζκνί θνηλσληθψλ δηθηχσλ, πξνζσπηθφ 

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο καζεηή.  

1.9  Οπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (θσηνγξαθίεο θαη βίληεν) ηνπ καζεηή απφ ηε 

θνίηεζή ηνπ ζην Σρνιείν θαη ηηο ζρνιηθέο δξάζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ Σρνιείνπ 

εληφο ή εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ (ζρνιηθή δσή, δξαζηεξηφηεηεο, 

εθδειψζεηο, δηαγσληζκνί, βξαβεχζεηο, εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, αζιεηηθνί 

αγψλεο, φκηινη, ζρνιηθέο γηνξηέο, παξειάζεηο, ηειεηή απνθνίηεζεο, ζεαηξηθέο 

θαη κνπζηθέο παξαζηάζεηο θιπ). 

1.10 Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα π.ρ. θαηαιφγνπο ηάμεσλ, καζεηψλ, εθζέζεηο, 

αλαθνξέο, βαζκνινγίεο, πεξηγξαθηθέο αμηνινγήζεηο θ.ά . 

1.11  Δπαγγεικαηηθέο εγγξαθέο π.ρ. ην ηζηνξηθφ απαζρφιεζεο, θνξνινγηθά 

ζηνηρεία θαη αξρεία αζθάιηζεο, ηα αξρεία αμηνιφγεζεο θαη ηηο αλαθνξέο  θ.ά. 

1.12  Οπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα απνθαιπθζεί απφ γνλείο ή 

άιινπο νξγαληζκνχο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε νηθνγέλεηεο ή κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Δπηπξφζζεηα ην Σρνιείν δχλαηαη λα ζπιιέμεη θαη λα πξνβεί ζε 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε παιαηνχο, ηξέρνληεο ή 

κειινληηθνχο καζεηέο,  

 

Β. Αζθαλής αποθήκεσζη και πρόζβαζη ζε δεδομένα  

Καηά ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ Πξνζσπηθψλ  Γεδνκέλσλ, ζα 

εθαξκφδνληαη θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ παξνρή επαξθνχο 

επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ,ψζηε λα 

πξνζηαηεχνπκε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηπραία ή παξάλνκε θαηαζηξνθή, 

απψιεηα, θαθή ρξήζε, κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ή απνθάιπςε, κεηαηξνπή  ή 

θαη απφ ηπρφλ άιιεο παξάλνκεο κνξθέο επεμεξγαζίαο. 

Γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνπκε απηνκαηνπνηεκέλα ή κε , ιακβάλνπκε ηα 

αθφινπζα κέηξα: 

1. Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα θαηαρσξίδνληαη  θαη λα είλαη 

πξνζβάζηκα κφλν ζε ππνινγηζηέο πνπ πξνζηαηεχνληαη κε αζθάιεηα. 
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2. Κξππηνγξάθεζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαη θχιαμε έληππνπ αξρείνπ 

πνπ πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε αζθαιέο θιεηδσκέλν ζεκείν.Η 

πξφζβαζε επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

3. Πξνζηαζία ζπζθεπψλ κέζσ ηζρπξψλ θσδηθψλ πξφζβαζεο θαη αιιαγή 

απηψλ ζε κεληαία βάζε.  

4.  Κάζε ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

πξνζσπηθά δεδνκέλα  λα ξπζκηζηεί ζε απηφκαην θιείδσκα εάλ δελ 

ρξεζηκνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε ιεπηά. 

5. Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε USB ζηηθάθη ή νπνηνδήπνηε άιιν 

αθαηξνχκελν κέζν δηαζέηεη ην ζρνιείν (εμσηεξηθφ ζθιεξφ δίζθν 

θ.ι.π.). Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κφλν ζε 

εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Ο ηδησηηθφο εμνπιηζκφο (δει. ηδηνθηεζία ησλ 

ρξεζηψλ) δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζρνιείνπ.  

6. Όια ηα κέζα απνζήθεπζεο ζα θπιάζζνληαη ζε έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ φπνπ απνθεχγεηαη ν θπζηθφο θίλδπλνο, ε απψιεηα ή ε 

ειεθηξνληθή ππνβάζκηζή ηνπο.  

7. Δγθαηάζηαζε εγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ ειέγρνπ ηνχ θαη θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. 

8. Γηαδηθαζίεο αλσλπκνπνίεζεο /ςεπδσλπκνπνίεζεο φπνπ απαηηείηαη. 

9. Τα δεδνκέλα πξέπεη λα δηαγξάθνληαη κε αζθάιεηα απφ ηε ζπζθεπή, 

φηαλ νινθιεξσζεί ε ρξήζε. 

10. Οξηζκφο  ζπληνληζηή ςεθηαθήο αζθάιεηαο θαη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ. 

11. Γεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο αξρείσλ ηνπ  θάζε 1ε  ηνπ κήλα, 

12. Η χπαξμε πξνζηαηεπκέλσλ αξρείσλ ζα απνθξχπηεηαη απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο θαη ζα ηνπο παξέρεηαη άδεηα απφ ηε 

Γηεχζπλζε, πνπ ζα θαζνξίδεη πνηα αξρεία είλαη πξνζβάζηκα ζε απηνχο.  

13. Οη ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηκεκάησλ ζα δηαζέηνπλ θσδηθνχο 

πξφζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα MySchool, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαρσξνχλ ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαηη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
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14. Τν ζρνιείν ζα ρξεζηκνπνηεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηα «Cloud 

Based Storage Systemes” , αθνχ εμαζθαιίζεη φηη είλαη ηθαλνπνηεηηθνί νη 

έιεγρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ 

δεδνκέλσλ κε βάζε απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο γηα ηελ πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ. 

15. Ο ππεχζπλνο αιιεινγξαθίαο, ειεθηξνληθήο ε κε, ζα έρεη ηελ επζχλε 

ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επηινγήο ησλ κελπκάησλ ζηα νπνία ζα έρνπλ 

πξφζβαζε νη εθπαηδεπηηθνί ή νη δηνηθεηηθνί ηνπ ζρνιείνπ  θαη ζα 

δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή δηαθίλεζεο.  

16. Η Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ν ππεχζπλνο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ΜySchool ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη 

κφλνλ απηνί ζα έρνπλ πξφζβαζε. Δπηπιένλ νη ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί 

ηκεκάησλ θσδηθνχο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα ζα έρνπλ 

πξφζβαζε πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνπλ ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ. 

17. Με θνηλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ καζεηψλ ζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα.  

18.  Κπθινθνξία θαηαιφγσλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ κφλν ην νλνκαηεπψλπκν ησλ καζεηψλ ρσξίο ηε 

δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλφ ηνπο. –  

19. Με θνηλνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ θαηαιφγσλ ζε κε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ζρνιείνπ π.ρ Σχιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, Οξγαληζκνχο 

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζε, Σσκαηεία, Κνηλσληθνχο Φνξείο, ή Μαζεηηθφ 

Σπκβνχιην θ.ι.π. .  

20. Η Γηεχζπλζε δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Με νδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο νη Καηάινγνη 

πνιπγξαθνχληαη κφλν κία θνξά ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, θαη ε 

επαλάιεςε ηεο πνιπγξάθεζεο ηνπο γίλεηαη κφλν κε άδεηα ηνπ 

Γηεπζπληή.  Οη θαηάινγνη θπιάζζνληαη θαη δηαηίζεληαη κφλν απφ ηε 

Γηεχζπλζε.   

21. Δλεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε θχιαμε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο 

απφ ην ζρνιείν θαη επίζεο πξνηξνπή ησλ καζεηψλ γηα κε θνηλνπνίεζε 

ζε ηξίηνπο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο.  
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22. Σε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ καζεηέο ζηνηρεία άιισλ καζεηψλ 

ηφηε νη ηειεπηαίνη νθείινπλ λα ην αλαθέξνπλ ζηε Γηεχζπλζε. 

23. Οη λφκηκνη αληηπξφζσπνη ηνπ παηδηνχ γνλείο/λφκηκνη θεδεκφλεο 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παηδηνχ παξέρνληαο 

ηελ έληππε ζπγθαηάζεζή ηνπο ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη κε 

ηξηεηή ηζρχ.   

24. Οπηηθναθνπζηηθφ  πιηθφ (θσηνγξαθίεο, βίληεν, ερεηηθά ληνθνπκέληα) 

πνπ πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη καζεηέο/καζήηξηεο κπνξνχλ λα αλαξηψληαη 

ζην ζρνιηθφ ηζηνιφγην ή ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο, 

πεξηβαιινληηθνχο θαη θνηλσληθνχο ηζηφηνπνπο θαζψο θαη λα 

δεκνζηεχνληαη ζε έληππε κνξθή. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

ιήςε ζπγθαηάζεζεο απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, κέζσ ζρεηηθνχ 

εληχπνπ, πνπ δηαλέκεηαη ζηελ αξρή έθαζηεο ζρνιηθήο  ρξνληάο, κε 

βάζε ηελ νπνία λνκηκνπνηνχληαη θαη /ή θαζίζηαληαη λφκηκεο ζπλαθείο 

επεμεξγαζίεο δεδνκέλσλ. Η ζπγθαηάζεζε ησλ καζεηψλ, σο αλήιηθσλ 

πξνζψπσλ (πξηλ ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ), απφ κφλε ηεο, δελ 

θαζίζηαηαη έγθπξε. 

Γ. Yποβολή αιηήμαηος πρόζβαζης  

Τα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ έρνπλ νξηζκέλα δηθαηψκαηα ζε ζρέζε κε ηα 

πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα:  

 Γηθαίσκα ελεκέξσζεο - Σεκεηψζεηο απνξξήηνπ.  

 Γηθαίσκα πξφζβαζεο - Αίηεζε γηα πξφζβαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ . 

 Γηθαίσκα δηφξζσζεο - δηφξζσζε ζθαικάησλ.  

 Γηθαίσκα δηαγξαθήο (δηθαίσκα ζηε ιήζε) - δηαγξαθή δεδνκέλσλ φηαλ δελ 

ππάξρεη θαλέλαο επηηαθηηθφο ιφγνο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο . 

 Γηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο - απνθιεηζκφο ή θαηαζηνιή ηεο 

επεμεξγαζίαο.  

 

Τα ππνθείκελα δεδνκέλσλ ζα ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο 

ρξνληάο γηα ηα αθφινπζα: 1) εάλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δηαηεξεί πξνζσπηθά 

δεδνκέλα γη απηά,2) πνηα είλαη απηά ηα δεδνκέλα, 3) πνηνο ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν 

γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, 4) πνηεο νη πεγέο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, 5) ζε 
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πνίνπο κπνξνχλ λα απνθαιπθζνχλ ηα δεδνκέλα. Δπίζεο  κπνξνχλ λα ιάβνπλ  θαη έλα 

αληίγξαθν φισλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη γηα απηά.  

Τν δηθαίσκα πξφζβαζεο, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην δηθαίσκα 

δηφξζσζεο, δηαγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο, αληίξξεζεο  αζθείηαη εγγξάθσο θαη ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζε λα απαληήζεη ζην αίηεκα 

εγγξάθσο εληφο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ.  

Σε πεξίπησζε άζθεζεο ελφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα δηθαηψκαηα, ην 

Γπκλάζην Κιεηηνξίαο ζα ιάβεη φια ηα δπλαηά κέηξα γηα ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αηηήκαηφο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο Ννκνζεζίαο 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ζα ελεκεξψζεη γξαπηψο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αηηήκαηφο, ή γηα ιφγνπο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηα 

ππνθείκελα ή ηελ ηθαλνπνίεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα πξναλαθεξζέληα 

δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηε Ννκνζεζία πεξί Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

 

Γ. Γιάθεζη δεδομένων  

Πέξα απφ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ καζεηψλ πνπ ζπιιέγνληαη ζην πιαίζην 

ηεο θνίηεζήο ηνπο θαη δηαηεξνχληαη γηα ηζηνξηθνχο θαη ζηαηηζηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο 

ιφγνπο, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα γνλέσλ θαη καζεηψλ, εξγαδνκέλσλ/εθπαηδεπηηθψλ, 

ζπλεξγαηψλ, δσξεηψλ θαη ηξίησλ πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη ηα ζηνηρεία ηνπο, 

δηαηεξνχληαη θαηά ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη γηα θάζε έλα απφ απηά ζηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ην ζθνπφ επεμεξγαζίαο θαη, ζε πεξίπησζε 

έγεξζεο αμηψζεσλ, επί φζν ρξφλν απαηηείηαη γηα ηελ ακεηάθιεηε επίιπζή ηνπο. Σε 

πεξίπησζε πνπ ην ππνθείκελν έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ, απηά δηαηεξνχληαη γηα ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα θαη κέρξη ηελ αλάθιεζή ηεο ζπγθαηάζεζεο. 

 Τν ζρνιείν δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θαηαζηξνθή ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φηαλ δελ απαηηείηαη πιένλ ε δηαηήξεζή ηνπο, 

θαη κε ηξφπν πνπ λα  θαζηζηά εμαηξεηηθά απίζαλε ηελ αλαζπγθξφηεζε απηψλ. 

Θα ηεξείηαη Βηβιίν Καηαγξαθήο Καηαζηξνθήο φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

απνξξίπηνληαη. Σην βηβιίν ζα θαηαγξάθνληαη:  ην αλαγλσξηζηηθφ εγγξάθνπ, ε 

ηαμηλφκεζε, ε εκεξνκελία θαηαζηξνθήο, ε κέζνδνο θαη ε εμνπζηνδφηεζε.  

 

Δ. Αποδέκηες προζωπικών δεδομένων 

 Η επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πεξηνξίδεηαη εληφο ηνπ ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  κε ηνπο 



[8] 
 

πξναλαθεξφκελνπο πεξηνξηζκνχο , πνπ δεζκεχνληαη κε ππνρξέσζε ηήξεζεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο. Απνδέθηεο νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ, θαηφπηλ λφκηκεο ππνρξέσζεο, 

ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο ή θαη θαηφπηλ αηηήζεσο - ζπγθαηάζεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, είλαη:  

(α) δεκφζηεο αξρέο (Υπνπξγείν Παηδείαο θαη νη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ, ε 

Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ηα ΚΔΓΓΥ ή αληίζηνηρνη δεκφζηνη θνξείο, 

Υπνπξγείν Δξγαζίαο),  

(β) δηθαζηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο ζε πεξίπησζε έγεξζεο αμηψζεσλ ή αμηφπνηλσλ 

πξάμεσλ,  

(γ) άιια ζρνιεία (δεκφζηα ή ηδησηηθά) ζε πεξίπησζε κεηεγγξαθήο ηνπ 

καζεηή/καζήηξηαο,  

(δ) αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζε πεξίπησζε 

πνπ δεηεζνχλ βαζκνί ή έηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα 

ηνπ καζεηή θαη θαηφπηλ ξεηήο ελεκέξσζεο ηνπ καζεηή θαη ησλ γνλέσλ θαη 

ζπγθαηάζεζεο / εμνπζηνδφηεζεο απηψλ γηα ρνξήγεζε ησλ ζηνηρείσλ, 

 (δ) θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη θαηά πεξίπησζε ην Σρνιείν ζην πιαίζην 

εθπαηδεπηηθψλ, αζιεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ (φπσο ελδεηθηηθά 

θνξείο δηνξγάλσζεο εμεηάζεσλ, εθπαηδεπηηθνί θνξείο πνπ δηεμάγνπλ δηαγσληζκνχο 

ζηνπο νπνίνπο ιακβάλνπλ κέξνο νη καζεηέο, ηαμηδησηηθά γξαθεία ζε πεξίπησζε 

εθπαηδεπηηθψλ ή έηεξσλ εθδξνκψλ, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο 

γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ Η/Υ, πνπ ππνβνεζνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Τν 

ζρνιείν ζα επηιέγεη κφλν εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ,νη νπνίνη ζα παξέρνπλ επαξθείο 

δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ, 

θαηά ηξφπν ψζηε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θαλνληζκνχ. 

 

Σ.Δσρωπαίκή Ζμέρα Προζηαζίας Προζωπικών Γεδομένων 

Τν ζρνιείν θαηά ηελ  28ε Ιαλνπαξίνπ- Δπξσπαίθή Ηκέξα Πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, ζα δηνξγαλψλεη κε ηελ πξσηνβνπιία ησλ καζεηηθψλ 

θνηλνηήησλ, δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο  γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

 

Ε. σνηονιζηής -Τπεύθσνος Ψηθιακής Αζθάλειας 

Ο Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ νξίδεη Σπληνληζηή-Υπεχζπλν Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ θαη Χεθηαθήο Αζθάιεηαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 ηελ Γηεπζχληξηα  
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ηνπ ζρνιείνπ θα Φσηεηλή Γεκαθνπνχινπ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε  γηα 

παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ παξφλησλ δηαηάμεσλ ηεο Πνιηηηθήο Αζθαιείαο 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ. 

 Τα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ Υπεχζπλν 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο 

Αζθαιείαο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα θαη 

αθνξνχλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπο.  

 

Ζ. Δποπηεύοσζα Αρτή 

Δπνπηεχνπζα Διιεληθή Αξρή γηα παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ έρεη νξηζηεί ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα  

(Α.Π.Γ.Π.Φ). [www.dpa.gr, ηαρ.δηεχζπλζε: Λ.Κεθηζηάο αξ.1-3, ηθ. 11523, ηειέθσλν: 

+302106475600, θαμ: +302106475628, email: contact@dpa.gr]  

 

 Ζ. Αναθεώρηζη Πολιηικής Αζθαλείας Προζωπικών Γεδομένων 

 Η παξνχζα Πνιηηηθή Αζθαιείαο έρεη ζπληαρζεί θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 

θαη ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ζηηο 25.5.2018. Δλδέρεηαη λα 

επηθαηξνπνηεζεί ζην κέιινλ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζα θνηλνπνηεζεί θαη ζα θέξεη 

εκεξνκελία αλαζεψξεζεο. 

 

H  Γιεσθύνηρια                              Ο ύλλογος Γιδαζκόνηων 

                                                       (ακολοσθούν σπογραθές) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpa.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

1. ΓΔΝΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΔΔ)- EU General Data Protection Regulation 

(GDPR)  (Καλνληζκφο Δ.Δ.,2016/679) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  

2. Βίληεν γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ καζεηψλ: 

https://saferinternet4kids.gr/gdpr/ 

3. http://www.esafetylabel.eu.  Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ 

4. Υπεχζπλε δήισζε Δθπαηδεπηηθνχ 

 

Τπεύθσνη δήλωζη Δκπαιδεσηικού 

Θα δηαζθαιίζσ φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ καζεηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ή ησλ 

γνλέσλ/θεδεκφλσλ δηαηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 2016/679 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φια ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη ζεκηηά θαη 

λφκηκα, λα δηαηεξνχληαη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, λα κελ δηαηεξνχληαη 

πεξηζζφηεξν απφ φζν ρξεηάδεηαη θαη λα παξακέλνπλ ηδησηηθά θαη αζθαιή κε ηα 

θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο λα εθαξκφδνληαη, είηε ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ, είηε θηινμελνχληαη ζην δηαδίθηπν, είηε ε πξφζβαζε γίλεηαη εμ 

απνζηάζεσο.  

 

 Οπνηαδήπνηε δεδνκέλα ηα νπνία αθαηξνχληαη απφ ην ζρνιείν (γηα παξάδεηγκα 

κέζσ email ή κε αθαηξνχκελεο κνλάδεο απνζήθεπζεο usb stick, εμσηεξηθνχο 

ζθιεξνχο δίζθνπο ή CD/DVD) πξέπεη λα θξππηνγξαθνχληαη κε θάπνηα κέζνδν ηελ 

νπνία εγθξίλεη ην ζρνιείν. Οπνηεζδήπνηε θσηνγξαθίεο ή βίληεν ησλ καζεηψλ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν κε ηνλ ηξφπν πνπ δειψλεηαη ζηελ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ 

γηα ηα ζπγθεθξηκέλα αξρεία θαη ζα ιακβάλνπλ πάληα ππφςε ηε γνληθή ζπλαίλεζε.  

 Αληηιακβάλνκαη φηη νπνηνδήπνηε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ παξαζρεζεί ζην ρψξν 

εξγαζίαο γηα ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν απφ κέιε 

ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη κφλν γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Γηα λα 

απνηξαπεί ε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ή ζε 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, δελ ζα αθήλσ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ ρσξίο 

επηηήξεζε δίρσο πξνεγνπκέλσο λα απνζπλδεζψ ή λα ηεξκαηίζσ ηε ζχλδεζή κνπ 

θαηάιιεια.  

Γε ζα θξαηήζσ επαγγεικαηηθά έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ επαίζζεηεο ή πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηθφλσλ, αξρείσλ, βίληεν θιπ) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν, ζε νπνηεζδήπνηε πξνζσπηθέο ζπζθεπέο (φπσο ςεθηαθέο 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://saferinternet4kids.gr/gdpr/
http://www.esafetylabel.eu/
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θσηνγξαθηθέο κεραλέο, θνξεηνχο ππνινγηζηέο, θηλεηά ηειέθσλα), εθηφο αλ είλαη 

αζθαιηζκέλα θαη θξππηνγξαθεκέλα. Θα πξνζηαηεχσ ηηο ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ επηκέιεηά κνπ απφ κε εγθεθξηκέλε πξφζβαζε ή θινπή.  

 Γελ ζα απνζεθεχσ νπνηεζδήπνηε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα 

ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη κε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

γηα παξάδεηγκα πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο, αξρεία ή νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο.  

Θα αλαθέξσ νπνηαδήπνηε ηπραία πξφζβαζε ή ιήςε αθαηάιιεινπ πιηθνχ, 

παξαβηάζεηο ζηα θίιηξα ή αθαηάιιειεο ηζηνζειίδεο ζηελ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.  

 

Η ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο, γνλείο/θεδεκφλεο θαη άιινπο 

επαγγεικαηίεο ζα γίλνληαη κφλν κέζσ εγθεθξηκέλσλ απφ ην ζρνιείν θαλαιηψλ 

Οπνηεζδήπνηε πξνυπάξρνπζεο ζρέζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα ην δηαθηλδπλεχζνπλ 

απηφ ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ κε  ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Η ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ ζα είλαη πάληα 

ζπκβαηή κε ηνλ επαγγεικαηηθφ κνπ ξφιν, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζπζηήκαηα 

ηνπ ζρνιείνπ ή πξνζσπηθά ζπζηήκαηα. Απηφ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θεηκέλνπ, κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο , 

δεκνζηεχζεηο ζην δηαδίθηπν θαη άιιεο ζπζθεπέο ή ηζηνζειίδεο.  

 Αλ έρσ απνξίεο ή εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή θαη επαγγεικαηηθή πξαθηηθή 

ζην δηαδίθηπν είηε ζην ζρνιείν ή αιινχ, ηφηε ζα ηηο αλαθέξσ ζηνλ ζπληνληζηή γηα 

ηελ ςεθηαθή αζθάιεηα  

 

Έχω διαβάςει, κατανοώ και ςυμφωνώ να ςυμμορφώνομαι με την Πολιτική Προςταςίασ 

Προςωπικών Δεδομζνων.  

1. Υπογραφή: …………...................................................................................................... 

2.  Ονοματεπώνυμο ολογράφως: ……………………………………………………………………………….. 

3.  Ημερομηνία: ……… …………………………  ……………………. 

 

 

 

 

 


