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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

για τη Δράση Δημιουργικής Έκφρασης με θέμα «2020… μια χρονιά αλλιώς!» 

που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας  

 

Ο/Η κάτωθι υπογραφόμενος/η 

(Όνομα γονέα/κηδεμόνα) ………………………………………………………………………………………….…………....…  

(Επώνυμο γονέα / κηδεμόνα) …………………………………..………….……………………………………………..…..…  

κάτοικος (διεύθυνση κατοικίας) …………………………………………………………………………………………..….. 

με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ………….……………………………………………………..…. 

σταθερό και κινητό τηλέφωνο ………………………………………….………………………………………………………… 

ως γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή / μαθήτριας 

(Όνομα συμμετέχοντος  ………………………………………………………..…………………………………………………..  

(Επώνυμο συμμετέχοντος)………………………………………………………………………………………………………… 

του (όνομα πατρός) …………………………………………………………………………………………………………………...  

και της (όνομα μητρός) ……………………………………………………………………………………….……..……… 

κατοίκου (διεύθυνση κατοικίας) ………………………………………………………………………………………………… 

με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) …………………………………………………………..  

κινητό τηλέφωνο …………………………………………………………………………………………………………………. 

μαθητή/τριας της ……….…… τάξης του …………….. τμήματος του 2ου Γυμνασίου Βούλας, 

Δηλώνω Υπεύθυνα  

ότι έχω ενημερωθεί πλήρως για τους Όρους Συμμετοχής στη Δράση και την Πολιτική 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ότι επιτρέπω:  

- τη συμμετοχή του/της στη Δράση Δημιουργικής Έκφρασης με θέμα «2020 … μια χρονιά 

αλλιώς», που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας με 

θέμα «2020… μια χρονιά αλλιώς»  

- τη δημόσια προβολή του έργου του/της στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων 

www.goneis2gv.gr και στην ιστοσελίδα του σχολείου http://2gym-voulas.att.sch.gr , σύμφωνα 

με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Συμμετοχής. 

- τη δημόσια προβολή του έργου του/της στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου ή σε 

αίθουσα που θα παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό από τον Δήμο Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα διοργανωθεί για την απονομή των 

Επαίνων Συμμετοχής ή και κατά τη διάρκεια κάθε άλλης εκδήλωσης που θα διοργανωθεί 

σχετικά με τη Δράση.  

- τη φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση του/της ίδιας και του έργου του/της, στο πλαίσιο της 

συμμετοχής του/της στη Δράση, συναινώντας το υλικό αυτό να χρησιμοποιηθεί για τυχόν 

περαιτέρω δημόσια προβολή της Δράσης σε δημοσιογραφικές ιστοσελίδες, περιοδικά, 

εφημερίδες ποικίλης ύλης ή πολιτιστικής θεματολογίας (σε έντυπη ή διαδικτυακή έκδοση). 

http://www.goneis2gv.gr/
http://2gym-voulas.att.sch.gr/
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Σχετικά με τη δημόσια προβολή του έργου του/της με άλλον τρόπο, πλην των παραπάνω, 

δηλώνω ότι: 

- συναινώ στη δημόσια προβολή του έργου του/της στην σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook 

NAI – OXI  

(παρακαλούμε κυκλώστε την επιλογή σας, άλλως θα θεωρηθεί ότι δεν συναινείτε). 

Με τη συμμετοχή του μαθητή/τριας ως δημιουργού ή συνδημιουργού στην άνωθεν δράση, 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν («προσωπικά δεδομένα») υπόκεινται 

σε επεξεργασία από τον Διοργανωτή. 

Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1. Προσωπικά δεδομένα του/της μαθητή/τριας, ως δημιουργού ή συνδημιουργού της 

πνευματικής δημιουργίας: 

α) Δεδομένα ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο 

β) Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός. 

2. Προσωπικά δεδομένα του γονέα/κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας:  

α) Δεδομένα ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο.  

β) Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός. 

3. Προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων δεδομένων ήχου και εικόνας, τα οποία 

περιέχονται στην πνευματική δημιουργία που υποβάλλεται στο πλαίσιο συμμετοχής στον 

διαγωνισμό. 

Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται στο αρχείο του Διοργανωτή.  

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για 

την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τα αναφερόμενα στην Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

 

 

Ενημερώθηκα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα, στην 

Πρόσκληση Συμμετοχής και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την 

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν εμένα και 

τον/την μαθητή/τρια και παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία τους. 

 

 

Ημερομηνία: _____ / _____ / _____________ 

Ο/H δηλών/ούσα 

 

 

________________________________________________ 

(Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο) 

https://goneis2gv.gr/wp-content/uploads/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%94%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%91.pdf
https://goneis2gv.gr/wp-content/uploads/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%94%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%91.pdf

