
 
                                         
 
 
 
 
 
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

 
Ο/Η υπογράφων/ουσα ……...........................................................…………… του ……………….…………. 
με Α.Φ.Μ ………………………… και ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου ……………………… ως έχων/έχουσα τη 
γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου……...........................................................…………………. 
δηλώνω ότι ενημερώθηκα και συγκατατίθεμαι ελεύθερα και ανεμπόδιστα στην επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσο και των ειδικών κατηγοριών δεδομένων του 
ανηλίκου τέκνου μου, που γίνεται από το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με την ιδιότητα του Υπευθύνου 
Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της 
Ε.Ε. 2016/679, τα οποία (δεδομένα) είτε έχει ήδη νόμιμα συλλέξει είτε θα συλλέξει στο μέλλον 
είτε του έχω ήδη ή θα του γνωστοποιήσω στο μέλλον, για το σκοπό της καλής και νόμιμης 
λειτουργίας του εν λόγω νομικού προσώπου, την λειτουργία της μεταξύ ημών σχέσης / 
σύμβασης (φιλοξενία του τέκνου μου στον ανωτέρω παιδικό σταθμό κλπ) ή όποιας σχέσης / 
σύμβασης μας διέπει ή θα μας διέπει στο μέλλον και άπαντες τους εν γένει συμβατούς προς 
τους ανωτέρω σκοπούς. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρω 
σχέση / σύμβαση μας συνδέει και για πέντε (5) έτη μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη 
αυτής. Ανά πάσα στιγμή, υπάρχει η δυνατότητα με γραπτή επιστολή προς τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων του νομικού προσώπου να ασκηθούν όλα τα δικαιώματα που 
προβλέπει ο ως άνω Κανονισμός, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, 
εναντίωσης και αντίρρησης ως προς την επεξεργασία. Επίσης, διατηρώ πάντα το δικαίωμα να 
απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να 
δεχθεί την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Δ/νση: 
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr). 

 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου τέκνου μου θα 

πραγματοποιηθεί:  
Για  το σκοπό της καλής και νόμιμης λειτουργίας του νομικού προσώπου, τη λειτουργία της 
μεταξύ ημών σχέσης ή όποιας σύμβασης μας διέπει ή θα μας διέπει στο μέλλον, τη 
μισθοδοσία, τις οικονομικές παροχές και άπαντες τους εν γένει συμβατούς σκοπούς): 

 

              ____Συμφωνώ        ____Δε συμφωνώ 
  
 

(τόπος/ημερομηνία)….…………………………….………………………………..………../……………./……………… 
 
Οι δηλούντες ως έχοντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου…….................................... 
………………………………………………………………………………………………................................................ 
(ονοματεπώνυμο υπογραφή)                                                        (ονοματεπώνυμο υπογραφή) 
 

 

 

http://www.dpa.gr/

