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ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2021 

Εμείς, στην ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ιδιωτική σας ζωή και θα 

χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία, τα δικά σας και του παιδιού σας, μόνο 

για τη διατήρηση του αρχείου μας, ώστε να σας παρέχουμε με το καλύτερο τρόπο 

τις υπηρεσίες μας και επειδή είναι απαίτηση του νόμου και του κανονισμού της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.. Στα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύουμε, τα οποία είναι τα 

ελάχιστα και αναγκαία για την εγγραφή και τη συμμετοχή των παιδιών σας στο 

πρόγραμμα ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2021, έχετε πάντα δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή, να 

αναζητήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να λάβετε αντίγραφο από την αίτηση 

εγγραφής σας κλπ. Επίσης έχετε δικαίωμα να διορθώσετε ή και να διαγράψετε 

προσωπικά δεδομένα δικά σας ή του παιδιού σας (εκτός από τις περιπτώσεις που, 

είτε ο νόμος, είτε το δικό σας συμφέρον ως δημότες και πολίτες του κράτους, 

επιβάλει να μη διαγραφούν από τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων μας). 

Ειδικότερα, όσον αφορά τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, αυτή δεν 

είναι δυνατή πριν την αποχώρηση του παιδιού σας. Εφόσον όμως παύσει να είναι 

μέλος, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή όλων των προσωπικών 

δεδομένων του παιδιού σας από τις βάσεις δεδομένων μας, εκτός από όσες 

επιβάλλει ο νόμος, για λόγους στατιστικής. 

Τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως και των ανηλίκων παιδιών σας πρέπει να είναι 

ασφαλή, αλλά και ακριβή, οπότε θα πρέπει να μας ενημερώνετε κάθε φορά που 

προκύπτει κάποια αλλαγή σε αυτά. 

Δε θα τα διαβιβάσουμε σε τρίτους και γενικά άλλους αποδέκτες και δε θα τα 

χρησιμοποιήσουμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας, ή όπου είναι αναγκαίο, για τη δική 

σας προστασία και ασφάλεια. 

Ειδικά για τις φωτογραφίες και τυχόν βιντεοσκόπηση των ανηλίκων απαιτείται η 

δική σας συγκατάθεση και μόνο, ούτως ώστε να έχουμε την δυνατότητα να τις 

δημοσιεύουμε σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα που διαχειρίζεται η επιχείρηση, με 

την προ πόθεση οι φωτογραφίες ή τα βίντεο: 1) να εξυπηρετούν καθαρά και μόνο 

τους σκοπούς της επιχείρησης, 2) να είναι από τις δραστηριότητες του 

προγράμματος Αθλοπαιχνιδιές 2021, 3) και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να 

τηρείται κάθε σεβασμός στο πρόσωπό του ανηλίκου σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και την εκπαιδευτική - παιδαγωγική δεοντολογία. 



Τις φωτογραφίες, βίντεο και άλλα πολυμέσα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα 

των παιδιών σας, όπως πρόσωπα, δραστηριότητες, τοποθεσίες, συνήθειες, 

αποθηκεύουμε σε βάσεις δεδομένων για χρονικό διάστημα δέκα έτη, έχοντας λάβει 

όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση από ανεπιθύμητες 

ενέργειες, όπως απώλεια και διαρροή. 

Γι’ αυτό, παρακαλούμε επιλέξτε το αντίστοιχο «κουτάκι» στην Υπεύθυνη Δήλωση 

που ακολουθεί, ώστε να εξασφαλίσουμε τη σωστή διαχείριση των πολυμέσων που 

αφορούν τα παιδιά σας. 

Την παρούσα συγκατάθεσή σας μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα, ανά πάσα 

στιγμή, με κάθε πρόσφορο μέσο. 



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 
Ο/Η υπογεγραμμέν * γονέας/κηδεμόνας 

τ παιδιού  ** 

δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων του γυιου/της κόρης μου από το συνημμένο κείμενο ενημέρωσης για τα 

προσωπικά δεδομένα της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. και (επιλέξτε μία από τις δύο παρακάτω 

δηλώσεις) : 

 
 
 

  Επιτρέπω τη δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο όπου εμφανίζεται ο γιος μου/η 

κόρη μου σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα που διαχειρίζεται η ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. ή ο Δήμος 

Φιλοθέης – Ψυχικού με την προ πόθεση οι φωτογραφίες ή τα βίντεο: 1) να 

εξυπηρετούν καθαρά και μόνο τους σκοπούς, 2) να είναι από τις δραστηριότητες 

του καλοκαιρινού προγράμματος Αθλοπαιχνιδιές 2020 και 3) και να λαμβάνονται 

όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να τηρείται κάθε σεβασμός στο 

πρόσωπό του παιδιού μου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη 

δεοντολογία. 

 
 
 

  Δεν επιτρέπω τη δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο όπου εμφανίζεται ο γιος μου / 

η κόρη μου σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα που διαχειρίζεται η ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. ή/και ο 

Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού, για κανέναν λόγο και σκοπό επεξεργασίας. 

 
 
 

Ο ΔΗΛΩΝ/Η ΔΗΛΟΥΣΑ ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ 


