ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Σ.Ε.Ο.»), όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητικό του Συμβούλιο και τους εξουσιοδοτημένους απ’ αυτό
Εφόρους Τοπικών Τμημάτων-Συμβουλίων, σας ενημερώνει διά του παρόντος ότι συλλέγει, μέσα
από φόρμες εγγραφής, αιτήσεις εγγραφής μελών, συμμετοχής μελών σε κατασκηνώσεις και ειδικές
δράσεις και εκδηλώσεις, δηλώσεις και πιστοποιητικά υγείας, ιατρικά πιστοποιητικά και
γνωματεύσεις καλή υγείας, και εν συνεχεία επεξεργάζεται και αποθηκεύει, σε ηλεκτρονική και
έγχαρτη μορφή, τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται παρακάτω
στην παρούσα:


Στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, επάγγελμα, και επικοινωνίας ανηλίκων και γονέων
τους (ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail)



Στοιχεία επιμέλειας – κηδεμονίας ανηλίκων



Ιατρικά δεδομένα ανηλίκων και ενηλίκων μελών του και υποψηφίων μελών του (ιατρικές
βεβαιώσεις/γνωματεύσεις παιδιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου, οικογενειακού ιατρού,
βιβλιάρια υγείας, χρόνια προβλήματα, ασθένειες, αλλεργίες, χειρουργικές επεμβάσεις,
φαρμακευτικές αγωγές και, εν γένει, προβλήματα υγείας)



Στοιχεία

δεξιοτήτων,

βραβείων,

διακρίσεων,

προσωπικής,

εκπαιδευτικής

και

επαγγελματικής εξέλιξης των μελών του που περιέχονται σε βιογραφικά σημειώματα
μελών, που συλλέγονται ανά διαστήματα για την κάλυψη διαφόρων θέσεων


Κάρτα-Ταυτότητα Μέλους ΣΕΟ και ειδικές περαιτέρω κάρτες Στελεχών-κατασκηνωτώναθλητών ΣΕΟ - ανηλίκων και ενηλίκων



Φωτογραφίες και/ή βίντεο ανηλίκων και ενηλίκων μελών του ΣΕΟ από εκπαιδευτικές,
αθλητικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και άλλες δράσεις και εκδηλώσεις του ΣΕΟ
(διαγωνισμοί, αθλητικοί αγώνες, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και
πολιτιστικά δρώμενα κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας
σε επόμενο ξεχωριστό πεδίο,

εφαρμοζομένων σχετικά των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών
δεδομένων, ήτοι σήμερα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου («Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων») με άμεση και άνευ ετέρου ισχύ στην
Ελληνική και λοιπή Ευρωπαϊκή Επικράτεια από 25/05/2018 (εφεξής «Νομοθεσία Περί
Προσωπικών Δεδομένων»), και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις αυτού.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού διά των αρμοδίων οργάνων αυτού σε τοπικό και συλλογικό
επίπεδο σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Ε.Ο., τους Κανονισμούς Λειτουργίας, Κανονισμούς
Έργου, τον Οργανισμό

αυτού και το Οργανόγραμμά του, συλλέγει τα ως άνω προσωπικά

δεδομένα από εσάς αποκλειστικά προς το σκοπό της διασφάλισης της καλής οργάνωσης και
ομαλής εκτέλεσης και λειτουργίας των δράσεων, προγραμμάτων και εκδηλώσεών του, της
επικοινωνίας με τους υποψηφίους συμμετέχοντες και τους νομίμους εκπροσώπους τους, της
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των παιδιών/ανηλίκων και των ενηλίκων που
συμμετέχουν στις εκάστοτε δράσεις και προγράμματα, και της διεκπεραίωσης των οικονομικών και
ασφαλιστικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις εκάστοτε δραστηριότητες του
Σ.Ε.Ο.
ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η νόμιμη βάση της ως άνω επεξεργασίας είναι, αφενός, η διά της παρούσας χορηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεσή σας, και αφετέρου, το γεγονός ότι η επεξεργασία των ανωτέρων προσωπικών
δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των μεταξύ μας συμφωνιών. Ειδικά, ως προς τα
προσωπικά δεδομένων των γονέων που περιέχονται στην παρούσα, νόμιμη βάση επεξεργασίας
είναι, πέραν της διά της παρούσας χορηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης του ενός γονέα, η
ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος του Σ.Ε.Ο., για επικοινωνία με τους γονείς για λόγους που
αφορούν αφενός την ενημέρωσή τους για τις δράσεις του ΣΕΟ και αφετέρου την υποχρέωση
μέριμνας του ΣΕΟ στο ανήλικο παιδί τους. Ειδικά ως προς τα δεδομένα υγείας (ευαίσθητα) νόμιμη
βάση επεξεργασίας είναι, αφενός, η διά της παρούσας χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας,
και, αφετέρου, το ότι η γενόμενη επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς παροχής ιατρικής
βοήθειας στο παιδί/ανήλικο, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας δεν θα
διαβιβασθούν περαιτέρω σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή σας.
Οι μόνες περιπτώσεις παραχώρησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους αφορούν περιπτώσεις
παραχώρησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία, την ασφαλιστική εταιρία “Ευρωπαϊκή Πίστη” στην
οποία είναι ασφαλισμένα όλα τα ενεργά μέλη του ΣΕΟ, και τους αρμόδιους δημοσίους φορείς για
την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Για την επεξεργασία των δεδομένων από την
ασφαλιστική εταιρεία μπορείτε να απευθύνεστε στην ίδια για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως
λ.χ. το δικαίωμα πρόσβασης κλπ., καθώς και τυχόν παράπονα. Σε περίπτωση που ασκήσετε το
δικαίωμα εναντίωσης για τη διαβίβαση των δεδομένων σας από το ΣΕΟ στην ασφαλιστική εταιρεία,
και εφόσον αυτό γίνει δεκτό, θα ενημερώσουμε εμείς την ασφαλιστική εταιρεία. Επίσης, το Σ.Ε.Ο.
δεν θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε χώρα εκτός της Ε.Ε.
Τέλος, η χρήση από το παιδί σας και εσάς – αλλά και από το ΣΕΟ- ως αναμνηστικού των δράσεων
του ΣΕΟ, των προγραμμάτων των Ομάδων του και των λοιπών εκδηλώσεών του, και η προώθηση

των δράσεων που οργανώνει και υλοποιεί το ΣΕΟ, φωτογραφιών/βίντεο του/των παιδιού/ιών σας,
γίνεται μόνον με την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση, που αποτελεί και τη νομική βάση
της εν λόγω επεξεργασίας.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως εμπιστευτικά, θα καταστούν προσιτά και θα
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από ελάχιστα εξουσιοδοτημένα μέλη-Στελέχη του Σ.Ε.Ο.,
στην Κεντρική Διοίκηση και σε τοπικό επίπεδο (ενδεικτικά: Έφορος Τοπικού Συμβουλίου, και
κατόπιν νόμιμης εξουσιοδότησης: βοηθός εφόρου εκάστοτε Κλάδου, Στέλεχος Σ.Ε.Ο., Αρχηγός
Ομάδας, Στέλεχος κλπ), τα οποία θα τα επεξεργασθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των ως
άνω σκοπών, και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος, και τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση
εχεμύθειας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία
και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της
ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα
πρόσωπα) από τα συστήματά μας.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αποδέκτες των δεδομένων είναι:
- δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων,
- φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση το ΣΕΟ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών,
αθλητικών, πολιτιστικών, κατασκηνωτικών και άλλων δραστηριοτήτων (αρμόδιες διευθύνσεις
δήμων, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι, ταξιδιωτικά γραφεία κ.λπ.),
- εξωτερικοί συνεργάτες του ΣΕΟ, όπως, ενδεικτικά, φωτογράφοι, τυπογράφοι και επιμελητές
έκδοσης αναμνηστικών εντύπων, νοσηλευτικό προσωπικό, νομικοί κλπ., που δεσμεύονται με
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση
των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων
σκοπών επεξεργασίας,
-

η συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Σ.Ε.Ο. θα τηρεί σε ασφαλές σημείο και θα επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για
όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών
επεξεργασίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος κατά το οποίο το μέλος του Σ.Ε.Ο έχει εξοφλήσει την
ετήσια συνδρομή του και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του Σώματος, καθώς και περαιτέρω για
όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να συμμορφωθεί με τις
νόμιμες υποχρεώσεις του και για την υπεράσπισή του έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων για όσο

χρόνο απαιτείται έως την αμετάκλητη επίλυσή τους. Μετά δε το πέρας του ως άνω χρονικού
διαστήματος το Σ.Ε.Ο. - και υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος δεν θα ζητήσει ρητά τη διαγραφή
των προσωπικών του δεδομένων από τα αρχεία του ΣΕΟ - θα διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας
του μέλους, με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί του για

ορισμένες δράσεις και

εκδηλώσεις του Σώματος (π.χ. έκτακτοι έρανοι και διερεύνηση συμμετοχής σε ομάδες επέμβασης
για παροχή βοήθειας σε περίπτωση επειγόντων περιστατικών - φυσικών καταστροφών,
εκδηλώσεις επανένωσης ανενεργών μελών - reunion), εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης,
που αναφέρεται κατωτέρω, στο αμέσως επόμενο πεδίο.
Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) των ανηλίκων παιδιών σας στην Ιστοσελίδα και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΣΕΟ θα διατηρηθεί ή/και θα παραμείνει αναρτημένο για δύο (2)
χρόνια από τη λήψη του/ ανάρτησή του, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας, που
παρέχεται σε ξεχωριστό πεδίο κατωτέρω, οπότε θα διαγραφεί άμεσα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Με την επιφύλαξη

συγκεκριμένων

εξαιρέσεων,

προϋποθέσεων και

περιορισμών

που

προβλέπονται στη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα εξής
δικαιώματα:
-

Δικαίωμα Πρόσβασης

-

Δικαίωμα Διόρθωσης και Συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων.

-

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

-

Δικαίωμα Διαγραφής

-

Δικαίωμα Φορητότητας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων

-

Δικαίωμα Εναντίωσης:
(i) Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms.
Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων.
(ii) Στη διαβίβαση δεδομένων στη συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία που παρέχει στα

μέλη μας ασφάλιση αστικής ευθύνης και υγείας. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ασκήσετε το
δικαίωμα εναντίωσης, θα σταθμίσουμε αν οι λόγοι που επικαλείσθε και οι οποίοι πρέπει να
αφορούν στη δική σας, ιδιαίτερη, κατάσταση υπερτερούν των συμφερόντων του ΣΕΟ για τη
διαβίβαση, που κυρίως βασίζονται στην υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε στο καθήκον
επιμέλειας που υπέχουμε για τη διάρκεια που εσείς ή/και ιδίως τα παιδιά σας συμμετέχουν στις

δράσεις και στα προγράμματα του ΣΕΟ, καθώς και αν υφίστανται εναλλακτικές για την καλύτερη
προστασία των δεδομένων που αφορούν εσάς και τα παιδιά σας.
(iii) Στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση, πάντοτε φυσικά υπό την
προϋπόθεση ότι το ΣΕΟ κρίνει, κατόπιν στάθμισης, ότι η χορήγησή τους είναι αναγκαία και
πρόσφορη για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του (τρίτου) ενώπιον δικαστικών αρχών. Συναφώς
σας ενημερώνουμε ότι για την περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για
τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο
συμφέρον του ΣΕΟ υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που
τυχόν ασκήσετε.
-

Δικαίωμα Ανάκλησης Χορηγηθείσας Συγκατάθεσης:
Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας,

χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην παρούσα συγκατάθεση
πριν από την ανάκλησή της. Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας,
δεν θα είμαστε σε θέση να κάνουμε χρήση των ως άνω προσωπικών δεδομένων, και δεν θα είναι
εφικτή η συμμετοχή σας ή/και του ανηλίκου παιδιού/ των ανηλίκων παιδιών σας στις εν γένει
δράσεις του ΣΕΟ. Περαιτέρω, δικαιούστε να ανακαλέσετε, ανά πάσα στιγμή, τη συγκατάθεση που
έχετε χορηγήσει για την επεξεργασία φωτογραφίας/βίντεο του/των παιδιού/ιών σας.
Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων θα πρέπει να πιστοποιήσετε την ταυτότητά σας με την
αποστολή ενός φωτοαντιγράφου του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας ή με οποιοδήποτε
άλλο μέσο που αναγνωρίζεται από το σχετικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, το Σ.Ε.Ο. θα λάβει
κάθε δυνατό μέτρο για την έγκαιρη ικανοποίηση του αιτήματός σας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
και υπό τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνοντάς σας
γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους
σας άσκηση ή/και την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των αναφερομένων δικαιωμάτων σας,
σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.
Εξυπακούεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων εγγυώνται ότι τα προσωπικά δεδομένα που
παραχωρούν είναι ακριβή και αληθή και αναλαμβάνουν την ευθύνη να γνωστοποιήσουν στο Σ.Ε.Ο.
οποιαδήποτε τροποποίησή τους.
Το Σ.Ε.Ο. επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αποκλείσει από τη συμμετοχή στις εν γένει
δραστηριότητές του οποιοδήποτε μέλος έχει παραχωρήσει ψευδή δεδομένα. Συνιστούμε να
δείχνετε τη μέγιστη προσοχή σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με χρήση εργαλείων
ασφαλείας καθώς το Σ.Ε.Ο. δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για κλοπές, τροποποιήσεις ή
παράνομες απώλειες δεδομένων, τα οποία δεν έχουν περιέλθει στην κατοχή του.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων και αυτών των παιδιών σας αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει όποτε αυτό
απαιτείται και πάντοτε ακολουθώντας το εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, καλείστε
ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε τον ιστότοπο του ΣΕΟ (www.seo.gr) ή/και να
επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την κεντρική διοίκηση του ΣΕΟ ή/και με τον πλησιέστερο σ’ εσάς
Τοπικό Έφορο, προς δική σας ενημέρωση. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου
www.seo.gr, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και
ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή
θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία
Σ.Ε.Ο. χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Δ/νση: Ξενοφώντος 10, Αθήνα Τ.Κ. 105 57
Τηλ.: 210 32 38 318, 32 35 794, 32 36 548 / e-mail: seo@seο.gr
Σε περίπτωση που το Σ.Ε.Ο. ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («Data Protecion Officer»)
στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, θα σας αποσταλεί σχετική
ενημέρωση στο e-mail σας.

B. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Έχω ενημερωθεί για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και των
προσωπικών δεδομένων του παιδιού μου/ των παιδιών μου, και παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη
συγκατάθεσή
μου,
ατομικά
και
ως
ασκών
τη
γονική
μέριμνα
του
………………………………………………………………………..(ονοματεπώνυμο παιδιού), στην
επεξεργασία τους, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο παρόν κείμενο.
Παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, ατομικά καθώς και ως ασκών τη γονική
μέριμνα του ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο παιδιού), για την
παρουσίαση φωτογραφιών και βίντεο, στο οποίο εμφαίνομαι /εμφαίνεται το παιδί
μου……………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο παιδιού) μόνο του
ή/και μαζί με άλλα συμμετέχοντα παιδιά, στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ο., στο facebook και στα λοιπά
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/ και σε κάθε προωθητικό – ενημερωτικό υλικό (έντυπο, αφίσα κ.λπ.)
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών προς το σκοπό ενημέρωσης των
μελών του Σ.Ε.Ο. και του ευρύτερου κοινού για τις δραστηριότητες και τα προγράμματα του Σ.Ε.Ο.
και υπό τους ανωτέρω κατά τα λοιπά όρους.
Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά
πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο του/των παιδιού/ιών σας θα
διαγράφονται. Η εν λόγω υποχρέωση προφανώς δεν υφίσταται για φωτογραφίες που έχουν
συμπεριληφθεί σε αναμνηστικά λευκώματα/έντυπα του ΣΕΟ. Επίσης, σε περίπτωση
φωτογραφιών/βίντεο, όπου απεικονίζονται περισσότερα παιδιά, ενδεχόμενη άρνησή σας να
συγκατατεθείτε στην εμφάνιση του/των παιδιού/ιών σας ή η εκ των υστέρων ανάκληση της
συγκατάθεσής σας, δεν συνεπάγεται τη μη λήψη -ή αντίστοιχα την καταστροφή- των
φωτογραφιών/βίντεο, αλλά τη θόλωση μόνο της εικόνας (πρόσωπο και σώμα) του/των παιδιού/ιών
σας ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμο/α.
Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη
πραγματοποιηθεί (δημοσίευση σε λεύκωμα, ανάρτηση στην ιστοσελίδα κλπ.).

Ναι______

Όχι ____ (Συμπληρώστε αναλόγως)

Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο ανηλίκου (μόνο για ανηλίκους >16)

Ονοματεπώνυμο γονέα παιδιού /ανηλίκου (<18 ετών)
Τόπος

Ημερομηνία

ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ/ΠΑΙΔΙΩΝ
Ονοματεπώνυμο Γονέων/Κηδεμόνων
Όνομα Παιδιού
Επώνυμο Παιδιού
Τηλέφωνο
Email
- Έλαβα γνώση και ενημερώθηκα για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ναι / Όχι
- Επιθυμώ τη συνέχιση της ψηφιακής επικοινωνίας του ΣΕΟ με Emails και SMS
Ναι / Όχι
- Συναινώ στη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο του/των παιδιού/διών μου
...στα ενημερωτικά και αναμνηστικά έντυπα του ΣΕΟ
Ναι / Όχι
...στην ιστοσελίδα του ΣΕΟ
Ναι / Όχι
...στα κοινωνικά δίκτυα του ΣΕΟ (Facebook, Instagram, Youtube & Twitter)
Ναι / Όχι
Υπογραφή Γονεών / Κηδεμόνων
Τόπος, Ημ/νία

