
Ο GDPR ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε πληροφορία που 
περιγράφει ένα άτομο, όπως: 

• στοιχεία αναγνώρισης, 

• φυσικά χαρακτηριστικά, 

• εκπαίδευση, εργασία, 

• οικονομική κατάσταση,

• ενδιαφέροντα, 
δραστηριότητες, συνήθειες, 
κ.α.
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Τα προσωπικά δεδομένα ποικίλλουν και μπορούν, 
για παράδειγμα, να είναι 

ένα ονοματεπώνυμο, 

μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

τα στοιχεία ενός τραπεζικού λογαριασμού, 

μια φωτογραφία, 

πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό ή 

η διεύθυνση IP ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

• Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας συμπεριλαμβανομένων μαθητών, διδακτικού 
προσωπικού και γονέων, π.χ. ονόματα, διευθύνσεις, στοιχεία 
επικοινωνίας, στοιχεία επαφής νόμιμης κηδεμονίας, ιατρικά 
αρχεία κ.ά.

• Εκπαιδευτικά δεδομένα π.χ. καταλόγους τάξεων μαθητών, 
εκθέσεις, αναφορές κ.α.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

• Επαγγελματικές εγγραφές π.χ. το 
ιστορικό απασχόλησης των 
εκπαιδευτικών ή των γονιών, 
φορολογικά στοιχεία και αρχεία 
ασφάλισης, τα αρχεία αξιολόγησης και οι 
αναφορές

• Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που 
μπορεί να αποκαλυφθεί από γονείς ή 
άλλους οργανισμούς που συνεργάζονται 
με οικογένειες ή μέλη του διδακτικού 
προσωπικού
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ» 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Είναι τα δεδομένα που αφορούν 
στη φυλετική ή εθνική προέλευση, 
στα πολιτικά φρονήματα, 
στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, 
στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 

οργάνωση, 
στην υγεία, 
στην κοινωνική πρόνοια,  
στις προσωπικές σχέσεις καθώς και 
σε πληροφορίες για ποινικές διώξεις ή 

καταδίκες.
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

• βιομετρικά δεδομένα των μαθητών 
(π.χ. φωτογραφίες) 

• θρησκευτικές πεποιθήσεις (π.χ. η 
επιλογή του μαθητή να μην 
παρακολουθήσει το μάθημα των 
θρησκευτικών) 

• δεδομένα υγείας (π.χ. αλλεργίες) 

• τυχόν διατροφικοί περιορισμοί (που 
μπορεί να υπαινιχθούν τη θρησκεία ή 
την κατάσταση υγείας). 
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ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν ξέρουμε ποτέ πώς θα χρησιμοποιηθούν οι ιδιωτικές 
μας πληροφορίες αν βρεθούν σε λάθος χέρια. 

Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ!
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα όπως: 

• συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή 
αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, 
διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμός, 
διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή.
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ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Ο GDPR ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Στόχος είναι να δοθεί πάλι στους πολίτες ο έλεγχος της 
διαχείρισης των προσωπικών τους δεδομένων και να 

δημιουργηθεί ένα υψηλό πανευρωπαϊκό επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων στη νέα ψηφιακή εποχή. 
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ΤΙ ΑΛΛΑZEI Ο GDPR ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΜΑΣ
Άλλαζει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί 
συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα 
κάθε μορφής.

Επηρεάζει κάθε οργανισμό και εταιρεία στην Ευρώπη, η οποία 
διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα, αλλά 
και κάθε εταιρεία που συναλλάσσεται στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι κανόνες είναι πολύπλοκοι και τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση 
πολύ αυστηρά και μπορούν να φτάσουν έως τα 20 εκατομμύρια 
ευρώ.
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ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Ο GDPR ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

• Ενισχύει την προστασία των δεδομένων των παιδιών: 
Βάσει του νέου κανονισμού απαγορεύεται στα παιδιά 
από 13 έως 16 ετών η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης παρά μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων.

• Ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε κάθε χώρα να ορίσει το 
δικό της ηλικιακό όριο ψηφιακής συναίνεσης αρκεί να 
είναι μεταξύ 13 και 16 ετών. 

Στην Ελλάδα έχει επιλεχθεί η ηλικία των 15 ετών ως 
ηλικία ψηφιακής συναίνεσης. 
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ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Ο GDPR ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

• Ενημέρωση για τους όρους χρήσης σε σύντομη 
απλή και κατανοητή γλώσσα. 

• Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα 
δεδομένα: Ο χρήστης έχει περισσότερη και 
σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των 
δεδομένων του για την επεξεργασία τους και έχει 
πλέον δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά
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ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Ο GDPR ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Ο χρήστης  
έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των 
δεδομένων του.

• Δικαίωμα διόρθωσης: Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να 
απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
διόρθωση ανακριβών στοιχείων καθώς και τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που τον αφορούν.

• Δικαίωμα στη λήθη: Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων του και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση άμεσα να τα 
διαγράψει και, αν τα έχει δημοσιοποιήσει, να 
ενημερώσει και όλους τους άλλους που τα έχουν 
αναδημοσιεύσει ότι έχει ζητηθεί η διαγραφή τους.
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Τα σχολεία είναι «πλούσια σε δεδομένα» και η εισαγωγή της 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης και διαβίβασης δεδομένων έχει 

δημιουργήσει πρόσθετες δυνατότητες για την απώλεια 
δεδομένων.
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Είναι απαραίτητο για όλα τα σχολεία να έχουν πολιτική 
προστασίας δεδομένων.
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Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι νόμοι για την προστασία 
των δεδομένων ισχύουν για όλες τις μορφές δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το αν τηρούνται 
σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε 
εξοπλισμό του σχολείου. Ο ιδιωτικός εξοπλισμός (δηλ. 
ιδιοκτησία των χρηστών) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για 
την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχολείου.

• Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να είναι προσβάσιμα μόνο 
σε υπολογιστές που προστατεύονται με ασφάλεια (antivarius).
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ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Κάθε συσκευή που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε 
προσωπικά δεδομένα πρέπει να 
κλειδώνεται (ακόμη και για πολύ σύντομες 
περιόδους) και να ρυθμίζεται σε αυτόματο 
κλείδωμα εάν δεν χρησιμοποιηθεί 
τουλάχιστον για πέντε λεπτά.

• Όλα τα μέσα αποθήκευσης πρέπει να 
αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον όπου αποφεύγεται ο φυσικός 
κίνδυνος, η απώλεια ή η ηλεκτρονική 
υποβάθμισή τους.
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ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Μόνο συγκεκριμένα μέλη του 
προσωπικού επιτρέπεται να έχουν 
πρόσβαση στα πληροφοριακά 
συστήματα. 

• Η ορθή πρακτική υποδεικνύει ότι 
όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν 
ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης 
που θα αποτελούνται από ένα 
συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών 
και συμβόλων. Οι κωδικοί 
πρόσβασης δεν πρέπει ποτέ να 
μοιράζονται.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

• Το σχολείο θα πρέπει να 
ορίσει τη δική του πολιτική 
ως προς το αν επιτρέπεται η 
αποθήκευση δεδομένων σε 
απομακρυσμένα μέσα (π.χ. 
cloud), ακόμη και αν είναι 
κρυπτογραφημένα.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

• Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται 
με κωδικό πρόσβασης

• Τα δεδομένα πρέπει να είναι 
κρυπτογραφημένα και 
προστατευμένα με κωδικό 
πρόσβασης

• Η συσκευή πρέπει να προσφέρει 
εγκεκριμένο λογισμικό ελέγχου ιού 
και κακόβουλου λογισμικού

• Τα δεδομένα πρέπει να 
διαγράφονται με ασφάλεια από τη 
συσκευή, σύμφωνα με την πολιτική 
του σχολείου μόλις έχει μεταφερθεί ή 
έχει ολοκληρωθεί η χρήση τoυς.
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ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

22

Είναι σημαντικό το σχολείο να έχει μια 
σαφή και κατανοητή πολιτική χειρισμού 

προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παραβίασης 

προσωπικών δεδομένων.



ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μια παραβίαση μπορεί να προκύψει από:

• κλοπή 

• σκόπιμη επίθεση στα συστήματα

• αποτυχία εξοπλισμού

• μη εξουσιοδοτημένη ή κακόβουλη χρήση προσωπικών 
δεδομένων από μέλος του προσωπικού

• τυχαία απώλεια 
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Το προσωπικό θα πρέπει επίσης να επιμορφώνεται σχετικά με την κοινωνική μηχανική, 
την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων (phishing), τις τεχνολογίες υπολογιστικού 

νέφους, τις επιθέσεις ransomware, κ.α.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Δεν γνωστοποιούμε επιδόσεις, είτε πρόκειται για επίδοση 
μαθητή νηπιαγωγείου, είτε δημοτικού είτε για μαθητές που 
μετέχουν σε επίσημες ή ανεπίσημες εξετάσεις.

• Αποστολή δεδομένων παιδιών μέσω mail ή cloud υπηρεσίες 
(google one/drive, dropbox κτλ) χρειάζονται μεγάλη προσοχή. 
Μια φωτογραφία όπου απεικονίζονται περισσότερα του ενός 
παιδιά, θα παραληφθεί από κάποιον γονιό που δεν θα έπρεπε 
να την έχει. Π.χ. Στέλνουμε φωτογραφία στη μαμά του 5χρονου 
Γιάννη με τον γιο της, όπου απεικονίζεται όμως και ο 
συμμαθητής του Κώστας. Πρόκειται για προσωπικό δεδομένο 
άλλου παιδιού.

• Δεν παρέχουμε προσωπικά δεδομένα τρίτων (π.χ. άλλου παιδιού 
ή άλλου γονέα). Π.χ. Γονιός ζητάει από τον εκπαιδευτικό το 
τηλέφωνο άλλου γονιού για να επικοινωνήσει μαζί του, ακόμα 
και για διαφαινόμενο καλό σκοπό. Θεωρείται λάθος να δοθεί το 
τηλέφωνό του.

24

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Δεν καταχωρούμε κανένα προσωπικό δεδομένο 
παιδιού, εργαζομένου ή γονέα σε κανένα 

λογισμικό/εφαρμογή που δεν είναι επίσημα 
πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (π.χ. 

myschool).

Εφαρμογές στις οποίες μπορούν να αποκτήσουν 
πρόσβαση πολλοί άνθρωποι είναι εκ των 

πραγμάτων μή ασφαλείς.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Δεν γνωστοποιούμε επιδόσεις, είτε πρόκειται για επίδοση 
μαθητή νηπιαγωγείου, είτε δημοτικού είτε για μαθητές που 
μετέχουν σε επίσημες ή ανεπίσημες εξετάσεις.

• Αποστολή δεδομένων παιδιών μέσω mail ή cloud υπηρεσίες 
(google one/drive, dropbox κτλ) χρειάζονται μεγάλη προσοχή. 
Μια φωτογραφία όπου απεικονίζονται περισσότερα του ενός 
παιδιά, θα παραληφθεί από κάποιον γονιό που δεν θα έπρεπε 
να την έχει. Π.χ. Στέλνουμε φωτογραφία στη μαμά του 5χρονου 
Γιάννη με τον γιο της, όπου απεικονίζεται όμως και ο 
συμμαθητής του Κώστας. Πρόκειται για προσωπικό δεδομένο 
άλλου παιδιού.

• Δεν παρέχουμε προσωπικά δεδομένα τρίτων (π.χ. άλλου παιδιού 
ή άλλου γονέα). Π.χ. Γονιός ζητάει από τον εκπαιδευτικό το 
τηλέφωνο άλλου γονιού για να επικοινωνήσει μαζί του, ακόμα 
και για διαφαινόμενο καλό σκοπό. Θεωρείται λάθος να δοθεί το 
τηλέφωνό του.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Δεν γνωστοποιούμε - ούτε σε προφορικές 
συζητήσεις - σε κανέναν τρίτο 

(οποιοσδήποτε γονιός πλην του παιδιού 
θεωρείται τρίτος και οποιοσδήποτε 

εκπαιδευτικός πλην των εμπλεκομένων στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα του παιδιού) 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα παιδιών 

όπως θρησκευτικές πεποιθήσεις, 
οικογενειακή κατάσταση, ιατρικά δεδομένα 

(π.χ. αυτό το παιδί έχει ΔΕΠΥ κ.λπ.)



ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Δεν γνωστοποιούμε επιδόσεις, είτε πρόκειται για επίδοση 
μαθητή νηπιαγωγείου, είτε δημοτικού είτε για μαθητές που 
μετέχουν σε επίσημες ή ανεπίσημες εξετάσεις.

• Αποστολή δεδομένων παιδιών μέσω mail ή cloud υπηρεσίες 
(google one/drive, dropbox κτλ) χρειάζονται μεγάλη προσοχή. 
Μια φωτογραφία όπου απεικονίζονται περισσότερα του ενός 
παιδιά, θα παραληφθεί από κάποιον γονιό που δεν θα έπρεπε 
να την έχει. Π.χ. Στέλνουμε φωτογραφία στη μαμά του 5χρονου 
Γιάννη με τον γιο της, όπου απεικονίζεται όμως και ο 
συμμαθητής του Κώστας. Πρόκειται για προσωπικό δεδομένο 
άλλου παιδιού.

• Δεν παρέχουμε προσωπικά δεδομένα τρίτων (π.χ. άλλου παιδιού 
ή άλλου γονέα). Π.χ. Γονιός ζητάει από τον εκπαιδευτικό το 
τηλέφωνο άλλου γονιού για να επικοινωνήσει μαζί του, ακόμα 
και για διαφαινόμενο καλό σκοπό. Θεωρείται λάθος να δοθεί το 
τηλέφωνό του.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Δεν γνωστοποιούμε επιδόσεις, 
είτε πρόκειται για επίδοση 
μαθητή νηπιαγωγείου, είτε 
δημοτικού είτε για μαθητές 
που μετέχουν σε επίσημες ή 

ανεπίσημες εξετάσεις.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Δεν γνωστοποιούμε επιδόσεις, είτε πρόκειται για επίδοση 
μαθητή νηπιαγωγείου, είτε δημοτικού είτε για μαθητές που 
μετέχουν σε επίσημες ή ανεπίσημες εξετάσεις.

• Αποστολή δεδομένων παιδιών μέσω mail ή cloud υπηρεσίες 
(google one/drive, dropbox κτλ) χρειάζονται μεγάλη προσοχή. 
Μια φωτογραφία όπου απεικονίζονται περισσότερα του ενός 
παιδιά, θα παραληφθεί από κάποιον γονιό που δεν θα έπρεπε 
να την έχει. Π.χ. Στέλνουμε φωτογραφία στη μαμά του 5χρονου 
Γιάννη με τον γιο της, όπου απεικονίζεται όμως και ο 
συμμαθητής του Κώστας. Πρόκειται για προσωπικό δεδομένο 
άλλου παιδιού.

• Δεν παρέχουμε προσωπικά δεδομένα τρίτων (π.χ. άλλου παιδιού 
ή άλλου γονέα). Π.χ. Γονιός ζητάει από τον εκπαιδευτικό το 
τηλέφωνο άλλου γονιού για να επικοινωνήσει μαζί του, ακόμα 
και για διαφαινόμενο καλό σκοπό. Θεωρείται λάθος να δοθεί το 
τηλέφωνό του.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Αποστολή δεδομένων παιδιών μέσω email ή cloud 
υπηρεσίες (google one/drive, dropbox κ.τ.λ.) 

χρειάζονται μεγάλη προσοχή. 
Μια φωτογραφία όπου απεικονίζονται 

περισσότερα του ενός παιδιά, θα παραληφθεί 
από κάποιον γονιό που δεν θα έπρεπε να την έχει. 

Π.χ. στέλνουμε φωτογραφία στη μαμά του 
5χρονου Γιάννη με τον γιο της, όπου απεικονίζεται 

όμως και ο συμμαθητής του Κώστας. 
Πρόκειται για προσωπικό δεδομένο άλλου 

παιδιού.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Δεν γνωστοποιούμε επιδόσεις, είτε πρόκειται για επίδοση 
μαθητή νηπιαγωγείου, είτε δημοτικού είτε για μαθητές που 
μετέχουν σε επίσημες ή ανεπίσημες εξετάσεις.

• Αποστολή δεδομένων παιδιών μέσω mail ή cloud υπηρεσίες 
(google one/drive, dropbox κτλ) χρειάζονται μεγάλη προσοχή. 
Μια φωτογραφία όπου απεικονίζονται περισσότερα του ενός 
παιδιά, θα παραληφθεί από κάποιον γονιό που δεν θα έπρεπε 
να την έχει. Π.χ. Στέλνουμε φωτογραφία στη μαμά του 5χρονου 
Γιάννη με τον γιο της, όπου απεικονίζεται όμως και ο 
συμμαθητής του Κώστας. Πρόκειται για προσωπικό δεδομένο 
άλλου παιδιού.

• Δεν παρέχουμε προσωπικά δεδομένα τρίτων (π.χ. άλλου παιδιού 
ή άλλου γονέα). Π.χ. Γονιός ζητάει από τον εκπαιδευτικό το 
τηλέφωνο άλλου γονιού για να επικοινωνήσει μαζί του, ακόμα 
και για διαφαινόμενο καλό σκοπό. Θεωρείται λάθος να δοθεί το 
τηλέφωνό του.
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Δεν παρέχουμε προσωπικά δεδομένα 
τρίτων (π.χ. άλλου παιδιού ή άλλου γονέα). 

Π.χ. Γονιός ζητάει από τον εκπαιδευτικό το 
τηλέφωνο άλλου γονιού για να 

επικοινωνήσει μαζί του, ακόμα και για 
διαφαινόμενο καλό σκοπό. Θεωρείται 

λάθος να δοθεί το τηλέφωνό του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο Άρθρο 2 του Κανονισμού, αναφέρεται ότι «ο παρών 
κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο 

αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας»

29

Προφανώς λοιπόν, η βιντεοσκόπηση μιας εκδήλωσης για 
αποκλειστικά προσωπική-οικιακή χρήση επιτρέπεται. Πώς 

μπορεί να ελεγχθεί ή να απαγορευθεί σε ένα γονέα να 
τραβήξει φωτογραφία το παιδί του; 



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ/ΒΙΝΤΕΟ 
ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων οι 
φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στο μέτρο 
που από αυτές δύναται να 
προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, η 
ταυτότητα του χρήστη.  

30

Αν οι φωτογραφίες/βίντεο είναι ευκρινείς και φαίνεται το πρόσωπο του παιδιού 
απαιτείται απαραιτήτως γραπτή συναίνεση των γονέα/κηδεμόνα του παιδιού που 

απεικονίζεται/εμπεριέχεται στη φωτογραφία ή βίντεο.



Όταν λόγω οπτικής γωνίας, απόκρυψης ή θόλωσης προσώπου, είναι 
πλήρως αδύνατο να προσδιοριστεί η ταυτότητα κάποιου 

εικονιζόμενου, τότε αυτή η φωτογραφία/βίντεο δεν συνιστά 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το εν λόγω άτομο.
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Πότε είναι «κατάλληλη» μία φωτογραφία;



32

Προσέξτε ιδιαιτέρως την αποθήκευση 
φωτογραφιών και βίντεο στον ιστότοπό 
σας: 
φωτογραφία που θολώνουμε το πρόσωπο 
παιδιού και την αποθηκεύουμε με το 
όνομα του παιδιού, προφανώς δεν είναι 
κατάλληλη.

Χρήσιμες συμβουλές 
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Μην αναφέρετε ονόματα παιδιών 
ακόμα και για ενδεχόμενες  

ευχαριστίες

Χρήσιμες συμβουλές 
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Η γραπτή άδεια από μεριάς 
γονέων/κηδεμόνων που έχετε 

εξασφαλίσει  δε σημαίνει ότι ισχύει 
για πάντα. Μπορούν να την 

ανακαλέσουν όποτε εκείνοι το 
επιθυμούν.

Χρήσιμες συμβουλές 
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Να φροντίζετε να σβήνετε 
προσωπικά δεδομένα παλιών 

μαθητών ανά τακτά διαστήματα

Χρήσιμες συμβουλές 
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Αποφύγετε τη δημόσια προβολή εικόνων, 
περιορίζοντας την πρόσβαση σε αυτές με 

απαίτηση κωδικού πρόσβασης για 
συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο κωδικός 

πρόσβασης αυτός γνωστοποιείται μόνο 
στους ενδιαφερόμενους (γονείς, σύλλογος 

διδασκόντων).

Χρήσιμες συμβουλές



ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ GDPR

• Όλοι οι υπεύθυνοι ιστοσελίδων οφείλουν να 
κάνουν έναν έλεγχο προσωπικών δεδομένων. 
Ένας έλεγχος προσωπικών δεδομένων θα 
βοηθήσει να εντοπίσουμε όλους τους 
επεξεργαστές δεδομένων μας, ακόμα και 
επεξεργαστές δεδομένων τρίτων.

• Για κάθε επεξεργαστή δεδομένων εξετάστε 
αν χρειάζετε αυτά τα δεδομένα, που 
αποθηκεύονται και για λογαριασμό ποιων. 
Για κάθε επεξεργαστή δεδομένων τρίτων, 
ελέγξτε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου 
και βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατές με το 
GDPR.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• Σκεφτείτε πριν αποκαλύψετε 
δεδομένα – Αν λαμβάνετε γράμματα, 
emails, μηνύματα στο κινητό ή στο 
Facebook που σας ζητούν 
πληροφορίες, μην απαντήσετε αν 
δεν είστε σίγουροι από ποιον 
προέρχονται.

• Αν σας ζητούνται δεδομένα θα 
πρέπει πάντα να σκέφτεστε αν αυτό 
είναι δικαιολογημένο και αν 
απαιτείται για την πραγματοποίηση 
της συγκεκριμένης επικοινωνίας.
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ΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Όταν δεν έχουμε ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις 
απορρήτου στα κοινωνικά δίκτυα που 
χρησιμοποιούμε, ο οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση 
στα προσωπικά μας δεδομένα.

Μέσω φωτογραφιών ή βίντεο που ανεβάζουμε 
στο διαδίκτυο μπορεί να αποκαλύπτουμε 
προσωπικά μας στοιχεία.

Μέσω σχολίων ή φωτογραφιών που μας αφορούν 
και  κοινοποιούνται από τρίτους. 

Μέσω εφαρμογών που κατεβάζουμε.
39



Πως  μπορούμε να 
διαχειριστούμε τις άδειες 

πρόσβασης στα προσωπικά μας 
δεδομένα, που δίνουμε στις 

εφαρμογές, για να 
προστατεύσουμε την 

ιδιωτικότητά μας.
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https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/10/idiwtikothta.pdf

https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/10/idiwtikothta.pdf


ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ 
ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ;

• Η καλύτερη μέθοδος είναι η πρόληψη.

• Ο καθένας μας πρέπει να είναι 
ευαισθητοποιημένος, να μη δίνει τα 
στοιχεία του ανεξέλεγκτα, να 
περιορίζεται στα απολύτως 
απαραίτητα.
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΤΟΜΟ ΜΟΥ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ;

• Ο νέος κανονισμός δίνει το δικαίωμα σε κάθε χρήστη 
να ζητήσει και να λάβει από εταιρείες και οργανισμούς 
όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαθέτουν για 
το άτομό του. Επιπρόσθετα δίνει το δικαίωμα να λάβει 
επιπλέον σχετικές πληροφορίες  όπως ο λόγος 
επεξεργασίας των δεδομένων, οι κατηγορίες των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
χρησιμοποιούνται κ.λπ.

• Η εταιρεία ή ο οργανισμός θα πρέπει να παρέχει ένα 
αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα 
δωρεάν. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• Να θυμάστε πως ό,τι αναρτούμε στο 
διαδίκτυο μπορεί να παραμείνει εκεί για 
πάντα και να έχει πρόσβαση σε αυτό το 
περιεχόμενο ο οποιοσδήποτε. Οπότε, 
είναι πολύ σημαντικό να ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ 
ΔΙΠΛΑ πριν κοινοποιήσουμε το 
οτιδήποτε.

• Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα άλλων, 
ακόμα και αν είναι φίλοι μας, πρέπει 
αντίστοιχα να έχουμε τη συγκατάθεσή 
τους. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• Αποφύγετε τη χρήση κωδικών που είναι εύκολοι στην 
απομνημόνευση (όπως ημερομηνίες, γνωστούς όρους, 
ακολουθίες γραμμάτων ή κύρια ονόματα).

• Κρατήστε τους κωδικούς σας μυστικούς και αλλάζετέ τους σε 
τακτικά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά ανά 6 
μήνες).
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• Σκεφτείτε ποιος μπορεί να 
βλέπει τα δεδομένα σας – Μην 
επισκέπτεστε ιστοσελίδες που 
δεν θα θέλατε οι άλλοι να 
γνωρίζουν όταν χρησιμοποιείτε 
«κοινόχρηστους» υπολογιστές.

• Θυμηθείτε να αποσυνδέεστε
από τις ιστοσελίδες, στις οποίες 
έχετε εισέλθει/συνδεθεί με 
χρήση συνθηματικών (π.χ. όταν 
κάνετε αγορές από το διαδίκτυο 
ή την ιστοσελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης).
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• Κρατήστε τον υπολογιστή σας ασφαλή –
Χρησιμοποιήστε προγράμματα τείχους ασφαλείας 
(firewall) και προστασίας από ιούς (antivirus). 
Φροντίστε τα προγράμματα αυτά να είναι 
ενημερωμένα.
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ΣΕΛΙΔΑ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ GDPR

https://saferinternet4kids.gr/gdpr/

https://saferinternet4kids.gr/gdpr/
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