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Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης διαφόρων ερευνητικών 

προγραμμάτων συνεργάζεται απευθείας με παιδιά και νέους, όπως για παράδειγμα για στην 

λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.  

Κατά την αλληλεπίδραση με παιδιά και νέους, δίδεται απόλυτη προτεραιότητα στις ανάγκες 

των παιδιών και στην διασφάλιση της ασφάλειάς τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

συμμόρφωσης με τους εθνικούς νόμους για την προστασία παιδιών και νέων, τις Ευρωπαϊκές 

οδηγίες όπως αυτές ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία, καθώς επίσης και τη Σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) του 1989.  

Ως παιδί ορίζεται κάποιο άτομο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει τα 18 έτη (UNCRC 1989) 

ανεξάρτητα από την ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα όπου βρίσκεται το παιδί ή στη χώρα 

καταγωγής του. 

Η παρούσα πολιτική έχει ως σκοπό: 

 Τον σαφή ορισμό διαδικασιών και μέτρων που θα πρέπει να ακολουθεί 

υποχρεωτικά το προσωπικό όταν εργάζεται με παιδιά και νέους, με σκοπό την 

προστασία τους, την διασφάλιση της αξιοπρέπειάς τους, και την ευημερία  τους 

τα οποία υπερτερούν όλων των άλλων συμφερόντων. 

 Την θέσπιση σαφών κατευθυντήριων γραμμών για το προσωπικό που εργάζεται 

με παιδιά και νέους για διευκόλυνση της σχέσης με τα παιδιά, τους νέους και 

τους νόμιμους κηδεμόνες τους. 

 Την πρόβλεψη πρωτοκόλλων καλής συμπεριφοράς τα οποία πρέπει 

απαραιτήτων να τηρούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι όταν συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες του οργανισμού.  

 Την παροχή οδηγιών και προτύπων που ακολουθούνται για την συμμετοχή 

παιδιών και νέων σε εκδηλώσεις και εκστρατείες. 

Η Πολιτική Προστασίας Παιδιού και Νέων είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός 

αξιολογεί σωστά τους κινδύνους της συνεργασίας με παιδιά και νέους και ότι όλο το προσωπικό 

πρέπει να ακολουθεί σε αυτήν την πολιτική, καθώς αποσαφηνίζει την συμπεριφορά και τα μέτρα 

προστασίας που πρέπει να ληφθούν. 

 



 

 

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, συνεργάζεται με παιδιά και νέους σε ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων, όπως: 

 Συμμετοχή σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης όπως εκδηλώσεις και εκστρατείες.  

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. 

 Συμμετοχή σε ομάδες συζητήσεων και έκφρασης απόψεων. 

 Κατανόηση των εμπειριών των νέων στο διαδίκτυο. 

 Υλοποίηση πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Κατά συνέπεια ανακύπτουν μία σειρά πιθανών ζητημάτων για τα οποία ο τρόπος αντιμετώπισης 
περιγράφεται παρακάτω. 

 

Επιλογή παιδιών και νέων  

Η επιλογή παιδιών και νέων για συμμετοχή στις δράσεις του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και πάντα μέσω επίσημων φορέων, όπως το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και με απευθείας επικοινωνίας με σχολεία και εκπαιδευτικούς. 
Σε όλε ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις το προσωπικό του Κέντρου παρέχει απλές και σαφείς 
πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναμενόμενη συνεργασία, τους κανόνες 
που την διέπουν και το αναμενόμενο επίπεδο συμμετοχής και εμπλοκής παιδιών και νέων. Σε κάθε 
περίπτωση, ακολουθούνται θεμελιώδεις αρχές τόσο στην επιλογή όσο και τη συνεργασία με τα 
παιδιά, όπως: 

 Σεβασμός της αξιοπρέπειας παιδιών και των νέων. 

 Αποφυγή έκθεσής τους σε δύσκολες καταστάσεις, και διασφάλιση της προστασίας 

τους. 

 Κατανόηση ότι η συμμετοχή τους είναι απόλυτα εθελοντική και μπορούν να 

αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο. 

 Δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα την γνώμη τους και δικαίωμα να ακούγονται. 

 

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων 

Σε κάθε δραστηριότητα το προσωπικό του Κέντρου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των 
εμπλεκομένων παιδιών και νέων σχετικά με το προγραμματισμένο έργο, και ζητείται γραπτή 
συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων για την συμμετοχή των παιδιών τους. Η διαδικασία αυτή 
ακολουθείται είτε οι δράσεις πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως ή διαζώσης. Σε περίπτωση που 
η δράση απαιτεί μετακίνηση του παιδιού ή νέου, απαιτείται η πρόβλεψη συνοδού με την έγκριση 
του γονέα ή κηδεμόνα.  

Σε κάθε περίπτωση που οι δράσεις απαιτούν είτε τη διαδικτυακή ή την δια ζώσης συμμετοχή 



 

 

παιδιών και νέων, οι συναντήσεις λαμβάνουν μέρος πάντα σε δημόσιο χώρο όπου υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο ενήλικες, είτε δύο μέλη του προσωπικού του Κέντρου ή ένα μέλος του 
προσωπικού και ένας εκπαιδευτικός του σχολείου, είτε ένα μέλος του προσωπικού του Κέντρου κι 
ένας γονιός. 

Η φόρμες συναίνεσης γονέα/κηδεμόνα συμπεριλαμβάνονται στο τέλος αυτής της πολιτικής. 

 

Συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων 

Ανάλογα με τον τύπο της δράσης, υπάρχει πιθανότητα το Κέντρο να συλλέξει και να διατηρήσει για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάποια προσωπικά στοιχεία παιδιών και νέων, αποκλειστικά και 
μόνο για τις ανάγκες του έργου. Το Κέντρο λειτουργεί σε απόλυτη συμφωνία με τον Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) σε ότι αφορά την συλλογή (π.χ. 
είδος των δεδομένων), επεξεργασία, και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων (π.χ. πόσο καιρό θα 
διατηρηθούν και ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά) παιδιών και νέων. Ο Γενικός κανονισμός ορίζει 
με σαφήνεια ότι «τα παιδιά αξίζουν ειδικής προστασίας όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, 
καθώς ενδέχεται να γνωρίζουν λιγότερο τους κινδύνους, τις συνέπειες, τις διασφαλίσεις και τα 
δικαιώματά τους σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»  

Σε κάθε περίπτωση το Κέντρο είναι υποχρεωμένο να λάβει την γραπτή συγκατάθεση των 
γονέων/κηδεμόνων του παιδιού/νέου, αλλά και την συγκατάθεση του ίδιου του νέου. Όπως 
ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό «Η συναίνεση του δικαιούχου της γονικής μέριμνας δεν θα 
πρέπει να είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των προληπτικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών που 
προσφέρονται απευθείας σε ένα παιδί.» 

Τo Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της 
ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιών και νέων. Επισημαίνεται ότι ως 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός 
Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα 
προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο 
(υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων 
ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε 
προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η πολιτική προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων του Κέντρου είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει 
σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 
στο dpo@saferinternet4kids.gr. 

Όλες οι διατάξεις της πολιτικής του Κέντρου είναι διαθέσιμες εδώ 
https://saferinternet4kids.gr/politiki-prostasias-p-d/.  

mailto:dpo@saferinternet4kids.gr
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Συζήτηση ευαίσθητων θεμάτων με παιδιά και νέους 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς  του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου είναι η 
προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει παιδιά και νέους σχετικά με τις αναδυόμενες διαδικτυακές 
τάσεις, καθώς και να τους ενδυναμώσει ώστε να γίνουν συνειδητοί, ενεργοί και υπεύθυνοι 
ψηφιακοί πολίτες. Η ενημέρωση σχετικά με την διαδικτυακή ασφάλεια καλύπτει μια ποικιλία 
θεμάτων, από την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου έως τον διαδικτυακό 
εκφοβισμό, το sexting και τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Ορισμένα από αυτά τα θέματα είναι 
πιο ευαίσθητα και απαιτούν από τους νέους να μπορούν να μιλούν ανοιχτά για προσωπικές 
εμπειρίες, ακόμη και να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή τους 
δραστηριότητα και αυτή των φίλων τους. Κατά συνέπεια, το προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου 
Ασφαλούς Διαδικτύου πρέπει να έχει απόλυτη επίγνωση των διαφόρων ευαίσθητων προς 
συζήτηση ώστε να μπορεί δημιουργεί μια σχέση βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη με παιδιά 
και νέους. 

 

Ασφάλεια και ευημερία των παιδιών και νέων 

Το προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου είναι απόλυτα υπεύθυνο για την 
ασφάλεια και την ευημερία παιδιών και νέων που συμμετέχουν στις δράσεις του, και κατά 
συνέπεια θα πρέπει να μπορούν να εγγυηθούν ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία τους. Αυτό συνεπάγεται ότι το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο 
και να η εκπαίδευση αυτή να ανανεώνεται ανά τακτά διαστήματα ώστε να μπορεί να διασφαλίσει   
ότι παιδιά και νέοι που συμμετέχουν στις δράσεις του είναι ασφαλή και προστατευμένα από 
επικίνδυνες καταστάσεις. Επιπλέον το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει πως να ανταποκρίνεται 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ασφάλεια και η ευημερία παιδιών και νέων μπορεί να κινδυνεύει. 
Ο υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας του Παιδιά θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και την 
επικαιροποίηση των γνώσεων του προσωπικού του Κέντρου στον τομέα αυτόν. Τα στοιχεία του 
υπευθύνου θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς τους σε όλες τις 
δράσεις του Κέντρου. 

Μέσα μαζικής επικοινωνίας 

Για οποιαδήποτε συνέντευξη και επικοινωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παιδιών και νέων για 
δράσεις του Κέντρου θα διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός και τα δικαιώματά τους. 
Επιπρόσθετα θα απαιτούνται: συναίνεση μετά από ενημέρωση, παροχή υποστήριξης, σεβασμός 
του δικαιώματος αποχώρησης, σεβασμός στο φύλο, και σεβασμός του δικαιώματος στην 
ενημέρωση.  

 

Υπεύθυνος πολιτικής προστασίας παιδιών και νέων 

Ο υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας Παιδιών και Νέων του Κέντρου είναι διαθέσιμος στο 

cpo@saferinternet4kids.gr. 

mailto:cpo@saferinternet4kids.gr


 

 

ΦΟΡΜΕΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 
 

Γενική φόρμα συναίνεσης 

 
 

ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………………………………………… , δηλώνω ότι επιθυμώ το παιδί μου 

………………………………………………………………… να λάβει μέρος στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στα πλαίσια της 

Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2019 από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (SaferInternet4kids.gr).  

Η συμμετοχή του παιδιού μου στο διαγωνισμό είναι εθελοντική και πιθανότατα θα οδηγήσει στην επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού σε συνεργασία με άλλους 

συμμαθητές του και υπό την καθοδήγηση της/του Υπευθύνου Καθηγήτριας/ή 

……………………………………………………….……...,  το οποίο πρόκειται να αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του 

SaferInternet4kids.gr, σύμφωνα με τους όρους προκήρυξης του διαγωνισμού. 

Αναφορικά με τη συλλογή ως αντικείμενο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ανηλίκου 

τέκνου σας, το SaferInternet4kids.gr σας ενημερώνει ότι αυτή πραγματοποιείται μονάχα για τους ως άνω 

σκοπούς διεξαγωγής του διαγωνισμού και ουδεμία κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους δεν πρόκειται να λάβει 

χώρα. Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό  τηρείται από το SaferInternet4kids.gr στον επίσημο ιστότοπό του.  

Το SaferInternet4kids.gr δεν διαβιβάζει κατά κανόνα τα ατομικά στοιχεία που συλλέγονται σε τρίτες χώρες 

(χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ) ή διεθνείς  οργανισμούς. Η διαβίβαση υπόκειται σε κάθε περίπτωση στους όρους, 

προϋποθέσεις και εγγυήσεις που τίθενται από τα άρθρα 44-49 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.  

Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το ανήλικο τέκνο σας 

και τηρούνται από το SaferInternet4kids.gr και να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε 

τη διόρθωση, επικαιροποίηση ή και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί το 

SaferInternet4kids.gr. Έχετε επίσης το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης. Σας 

επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Το SaferInternet4kids.gr ακολουθεί  πάντα όλες τις νόμιμες διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται από το νέο 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (216/679/EE).  

Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του SaferInternet4kids.gr στο dpo@saferinternet4kids.gr. 
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Υπογράφοντας το παρόν συμφωνητικό δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί πλήρως για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα του ανηλίκου τέκνου σας από το Υπεύθυνο Επεξεργασίας SaferInternet4kids και 

συναινείτε ως προς αυτό.  

(Όνομα, Υπογραφή,  Ημερομηνία, Τόπος) 

 

Φόρμα συναίνεσης για συμμετοχή σε εκδήλωση 
 

 
 

ΔΗΛΩΣΗ 

Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………………………………………… , δηλώνω ότι επιθυμώ το παιδί μου 

………………………………………………………………… να λάβει μέρος στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στα πλαίσια  της 

Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2022 από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (SaferInternet4kids.gr). 

Η συμμετοχή του παιδιού μου στο διαγωνισμό είναι εθελοντική και πιθανότατα θα οδηγήσει στην επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού σε συνεργασία με άλλους 

συμμαθητές του και υπό την καθοδήγηση της/του Υπευθύνου Καθηγήτριας/ή 

……………………………………………………….……..., το οποίο πρόκειται να αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του 

SaferInternet4kids.gr. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Αναφορικά με τη συλλογή ως αντικείμενο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ανηλίκου 

τέκνου σας, το SaferInternet4kids.gr σας ενημερώνει ότι αυτή πραγματοποιείται μονάχα για τους ως άνω 

σκοπούς διεξαγωγής του διαγωνισμού και ουδεμία κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους δεν πρόκειται να λάβει 

χώρα. Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό τηρείται από το SaferInternet4kids.gr στον επίσημο ιστότοπό του. 

Το SaferInternet4kids.gr δεν διαβιβάζει κατά κανόνα τα ατομικά στοιχεία που συλλέγονται σε τρίτες χώρες 

(χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ) ή διεθνείς οργανισμούς. Η διαβίβαση υπόκειται σε κάθε περίπτωση στους όρους, 

προϋποθέσεις και εγγυήσεις που τίθενται από τα άρθρα 44-49 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. 

Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το ανήλικο τέκνο σας 

και τηρούνται από το SaferInternet4kids.gr και να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε 

τη διόρθωση, επικαιροποίηση ή και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί το 

SaferInternet4kids.gr. Έχετε επίσης το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης. Σας 

επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Το SaferInternet4kids.gr ακολουθεί πάντα όλες τις νόμιμες διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται από το νέο 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (216/679/EE). 

Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του SaferInternet4kids.gr στο dpo@saferinternet4kids.gr. 

mailto:dpo@saferinternet4kids.gr


 

 

Υπογράφοντας το παρόν συμφωνητικό δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί πλήρως για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα του ανηλίκου τέκνου σας από το Υπεύθυνο Επεξεργασίας SaferInternet4kids και 

συναινείτε ως προς αυτό. 

(Όνομα, Υπογραφή, Ημερομηνία, Τόπος) 

 

Φόρμα συναίνεσης για συμμετοχή σε webinar 
 

 
 

Χωρίς προσδοκία αποζημίωσης ή αμοιβής οποιουδήποτε είδους, τώρα ή στο μέλλον, δίνω τη συγκατάθεσή μου 

στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (ΕΚΑΔ)  να προωθήσει  τα προσωπικά μου δεδομένα, εν προκειμένω 

το ονοματεπώνυμό μου και την ιδιότητά μου, μέσω του webinar που θα πραγματοποιηθεί, στα κανάλια που 

διατηρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ιστοσελίδες τους.  

Αυτή η συγκατάθεση έχει ισχύ από την συμπλήρωση του παρόντος κι έπειτα και η χρήση των προσωπικών μου 

δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό δεν απαιτεί καμία περαιτέρω  έγκριση από εμένα. Γνωρίζω ότι έχω τη 

δυνατότητα να αποσύρω τη συναίνεσή μου ανά πάσα στιγμή. Καταλαβαίνω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί 

να μην είναι δυνατή η κατάργηση/απόσυρση του webinar, που εμπεριέχει τα δεδομένα μου, εφόσον αυτό έχει 

δημοσιευθεί ή που βρίσκεται σε διαδικασία δημοσίευσης. Μπορώ να επικοινωνήσω με το ΕΚΑΔ για να αποσύρω 

τη συγκατάθεσή μου στο contact@saferinternet4Kids.gr και με το Διαθεματικό Περιφερειακό Δίκτυο στο …….. 

Γνωρίζω ότι για την περαιτέρω ενημέρωσή μου σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα του ΕΚΑΔ μπορώ να ενημερωθώ  στον ιστότοπο του ΕΚΑΔ www.saferinternet4kids.gr ή να 

επικοινωνήσω με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΕΚΑΔ στο email: 

dpo@saferinternet4kids.gr.  

Η παρούσα φόρμα δήλωσης συμμετοχής σε μορφή Google Forms. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σε 

σχέση με τον τρόπο που χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα η υπηρεσία Google cloud στο 

https://cloud.google.com/security/gdpr/ 
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Φόρμα συναίνεσης για συμμετοχή σε πάνελ νέων 
 

 

 

Έντυπο συγκατάθεσης συμμετοχής στο Πάνελ Νέων  του Ελληνικού 

Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ 
Παρακαλούμε να διαβάσετε το παρόν κείμενο προσεκτικά πριν το υπογράψετε 

Επιστημονικός Υπεύθυνος / - Στοιχεία επικοινωνίας:  

Παρασκεύη Φραγκοπούλου E-mail: fragopou@ics.forth.gr, διεύθυνση: ΙΠ-ΙΤΕ, N. Πλαστήρα 100, Βασιλικά 

Βουτών, 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη.   

Περιγραφή του ερευνητικού έργου 

Τo Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ξεκίνησε να λειτουργεί από το Ιούλιο του 2016 υπό την αιγίδα του 

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Είναι επίσημος 

εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή 

στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο. 

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και 

μεγάλους χρήστες του διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών διακριτών δράσεων: 

 Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό 

με την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων με το οποίο μπορεί με τη σειρά 

του να ενημερώσει διαδραστικά παιδιά και νέους κάθε ηλικίας. Το ενημερωτικό αυτό portal 

απευθύνεται τόσο σε γονείς και εκπαιδευτικούς όσο και σε εφήβους και παιδιά και περιλαμβάνει 

κατάλληλο πολυμεσικό υλικό. 

 Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και 

μέσω του ιστοχώρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές 

για θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, 

την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση του 

διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών. 

 Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου SafeLine 

(http://www.safeline.gr/), δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και παράνομη χρήση του 

διαδικτύου και συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του 

Ευρωπαϊκού οργανισμού INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, μιας και η 

καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκόσμιας κλίμακας και δεν 

περιορίζεται από εθνικά σύνορα. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του έργου: www.SaferInternet4Kids.gr 
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Περιγραφή του Πάνελ Νέων  

Το Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου απαρτίζεται από μαθητές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και ο στόχος δημιουργίας του είναι να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση ενός ποιοτικού και ασφαλούς διαδικτύου και να συνδράμει στην 

εκστρατεία ενημέρωσης και αφύπνισης (κυρίως παιδιών και γονιών) του Κέντρου. Υποχρέωση των μελών του 

Πάνελ Νέων είναι η συμμετοχή σε συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται δυο φορές το χρόνο, η συμμετοχή 

σε επιμορφωτικά online webinars του Κέντρου, η δημιουργία ενημερωτικού-εκπαιδευτικού υλικού (φυλλάδια, 

βίντεο κ.α.) υπό την καθοδήγηση μελών του Κέντρου, η peer-to-peer εκπαίδευση για θέματα ασφαλούς χρήσης 

του διαδικτύου, η  τροφοδοσία υλικού και εμπειριών μέσω του Blog νέων που θα δημιουργηθεί στην κεντρική 

ιστοσελίδα του SaferInternet4Kids (https://saferinternet4kids.gr/) και η ενεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις για 

τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου με διάφορες δράσεις (ομιλίες – κατάθεση εμπειριών – 

δημιουργία βίντεο κ.α.). 

Διαδικασία συλλογής των προσωπικών δεδομένων 

To Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Πάνελ Νέων 

συλλέγονται και επεξεργάζονται από το Κέντρο αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών 

και λειτουργιών του και ακριβέστερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί τους. Όσον αφορά στις δράσεις 

των συμμετεχόντων στο Πάνελ Νέων δεν αποκλείεται να ληφθούν φωτογραφίες/βίντεο οι οποίες θα 

δημοσιοποιηθούν μέσω των  ιστοσελίδων  SaferInternet4Kids.gr και Help-line.gr και των προφίλ στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί το Κέντρο (Facebook - Twitter -  Instagram - YouTube)  όταν κρίνεται ότι μια 

τέτοια πράξη βοηθά στην εξάπλωση του μηνύματος ενός ασφαλούς και ποιοτικού διαδικτύου. Δεν 

αποκλείεται και η προβολή υλικού  που δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Κέντρου και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης από μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

Συμμετοχή (οφέλη / κίνητρα) 

Η συμμετοχή των παιδιών σε όλες τις  δράσεις του Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 

γίνεται σε εθελοντική βάση και δεν προβλέπεται κάποιου είδους χρηματική αποζημίωση για τους συμμετέχοντες 

- εθελοντές. Στα μέλη του Πάνελ Νέων χορηγούνται βεβαιώσεις συμμετοχής για κάθε δράση στην οποία 

συμμετέχουν.  

Άρνηση συμμετοχής ή ανάκληση της συγκατάθεσης 

Είστε ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε να συμμετέχει το παιδί σας ή να ανακαλέσετε τη συμμετοχή / 

συγκατάθεσή σας για τα στοιχεία που θα συλλεχθούν μέσω των δράσεων του Πάνελ Νέων χωρίς αρνητικές για 

εσάς ή το παιδί συνέπειες και χωρίς να απαιτείται να αιτιολογήσετε την απόφασή σας. Στην περίπτωση αυτή τα 

προσωπικά δεδομένα που αφορούν το παιδί καταστρέφονται. 

Εφαρμοζόμενοι κανονισμοί 

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο 

δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και 

θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται τέτοιου είδους  δεδομένα (τους 

υπευθύνους επεξεργασίας). Στη συμμετοχή των παιδιών στο Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 

Διαδικτύου  λαμβάνονται υπόψιν όλοι οι Ευρωπαϊκοί και Ελληνικοί εφαρμόσιμοι νόμοι και Οδηγίες για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή του «Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation (ΕΕ 679/2016)». 

https://saferinternet4kids.gr/


 

 

Δικαιώματα 

Οι συμμετέχοντες, μέσω αιτήματος του νόμιμου κηδεμόνα, έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που 

τους αφορούν και έχουν συλλεχθεί για τους προαναφερόμενους σκοπούς.  Έχουν το δικαίωμα της ενημέρωσης, 

της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δικαίωμα περιορισμού της 

επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα υποβολής 

καταγγελίας στην εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων του SaferInternet4kids.gr στο dpo@saferinternet4kids.gr. 

 

Δήλωση Συγκατάθεσης 

Εγώ, ο/η………………………………………………… δηλώνω με την παρούσα ότι συμφωνώ το παιδί μου 

……………………………………………………………… να συμμετέχει στο Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 

Διαδικτύου του ΙΤΕ, το οποίο συγκροτείται προκειμένου να συνδράμει στην εκστρατεία ενημέρωσης του Κέντρου 

για  θέματα που άπτονται της ασφαλούς και ποιοτικής  χρήσης του διαδικτύου.   

Έχω λάβει γνώση μέσω του κειμένου ενημέρωσης και έχω κατανοήσει τον σκοπό του έργου καθώς και τα 

δικαιώματα του παιδιού μου.  

Το παιδί μου συμμετέχει απολύτως εθελοντικά και έχω κατανοήσει ότι μπορώ να ανακαλέσω1 οποτεδήποτε τη 

συγκατάθεσή μου χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για εμένα ή αυτό.  

Δηλώνω την ικανοποίησή μου για την τήρηση των διαβεβαιώσεων για μία υπεύθυνη, συνεπή και συνετή 

διαχείριση των δεδομένων.   

Γνωρίζω και κατανοώ ότι τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού μου θα τηρηθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον 

και ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα λάβει όλα τα αναγκαία και ενδεδειγμένα μέτρα για να προστατεύσει την 

ασφάλεια, κυρίως την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα, των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία. 

Δηλώνω ρητά ότι συμφωνώ με τη δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού στις οποίες τα πρόσωπα των παιδιών 

δεν έχουν αποκρυφθεί στα κανάλια επικοινωνίας που διατηρεί το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου με 

σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.  

Ονοματεπώνυμο Γονέα  

Τηλέφωνο επικοινωνίας  

Διεύθυνση  

Υπογραφή 
 
 

 

Ημερομηνία
  

 

 
 
1 Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων του SaferInternet4kids.gr στο dpo@saferinternet4kids.gr. 
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Φόρμα συγκατάθεσης για παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού 
 

 

 

Έντυπο συγκατάθεσης σε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) του Ελληνικού 

Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 

Παρακαλούμε να διαβάσετε το παρόν κείμενο προσεκτικά πριν το υπογράψετε 

Επιστημονικός Υπεύθυνος / - Στοιχεία επικοινωνίας:  

Παρασκευή Φραγκοπούλου E-mail: fragopou@ics.forth.gr, διεύθυνση: ΙΠ-ΙΤΕ, N. Πλαστήρα 100, Βασιλικά 

Βουτών, 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη.   

Σκοπός του βίντεο και της συλλογής δεδομένων 

Σκοπός του βίντεο είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση από παιδιά σε παιδιά για θέματα που άπτονται 

της ασφαλούς και ποιοτικής πλοήγησης στο διαδίκτυο.  

Περιγραφή του ερευνητικού έργου 

Τo Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ξεκίνησε να λειτουργεί από το Ιούλιο του 2016 υπό την αιγίδα του 

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Είναι επίσημος 

εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή 

στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο. 

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και 

μεγάλους χρήστες του διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών διακριτών δράσεων: 

 Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό 

με την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων με το οποίο μπορεί με τη σειρά 

του να ενημερώσει διαδραστικά παιδιά και νέους κάθε ηλικίας. Το ενημερωτικό αυτό portal 

απευθύνεται τόσο σε γονείς και εκπαιδευτικούς όσο και σε εφήβους και παιδιά και περιλαμβάνει 

κατάλληλο πολυμεσικό υλικό. 

 Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Help-line (διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και 

μέσω του ιστοχώρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές 

για εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό 

εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση 

του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών. 

 Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου SafeLine 

(http://www.safeline.gr/), δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και παράνομη χρήση του 

διαδικτύου και συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του 

Ευρωπαϊκού οργανισμού INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, μιας και η 
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καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκόσμιας κλίμακας και δεν 

περιορίζεται από εθνικά σύνορα. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του έργου: www.SaferInternet4Kids.gr 

Διαδικασία συλλογής των προσωπικών δεδομένων 

To video θα παραχθεί παρουσία εκπαιδευτικού του σχολείου.  Το υλικό εν συνεχεία θα μονταριστεί και θα είναι 

διαθέσιμο μέσω του καναλιού του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στο YouΤube 

(https://www.youtube.com/channel/UCyoFGbZi2XQnxwwI9C0A4KQ?view_as=subscriber) και στην ιστοσελίδα 

(www.saferinternet4kids.gr) ενώ θα χρησιμοποιηθεί και στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook-Twitter-Instagram) που 

διατηρεί το κέντρο. Δεν αποκλείεται και η προβολή μέρους ή ολόκληρου του οπτικοακουστικού υλικού σε μέσα 

μαζικής ενημέρωσης.  

Συμμετοχή (οφέλη / κίνητρα) 

Η συμμετοχή των παιδιών στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού  γίνεται σε εθελοντική βάση και δεν 

προβλέπεται κάποιου είδους χρηματική αποζημίωση για τους συμμετέχοντες-εθελοντές. Το Ελληνικό Κέντρο 

Ασφαλούς Διαδικτύου  ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την αφιλοκερδή συμμετοχή τους.  

Άρνηση συμμετοχής ή ανάκληση της συγκατάθεσης 

Είστε ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε να συμμετέχει το παιδί σας ή να ανακαλέσετε τη συμμετοχή/ 

συγκατάθεσή σας για τα στοιχεία που θα συλλεχθούν μέσω της παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού χωρίς 

αρνητικές για εσάς ή το παιδί συνέπειες και χωρίς να απαιτείται να αιτιολογήσετε την απόφασή σας. Στην 

περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν το παιδί καταστρέφονται. 

Εφαρμοζόμενοι κανονισμοί 

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο 

δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και 

θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται τέτοιου είδους  δεδομένα (τους 

υπευθύνους επεξεργασίας). Στην παρούσα μελέτη λαμβάνονται υπόψιν όλοι οι Ευρωπαϊκοί και Ελληνικοί 

εφαρμόσιμοι νόμοι και Οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως προκύπτουν από την 

εφαρμογή του «Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων/ General Data Protection Regulation (ΕΕ 

679/2016)». 

Δικαιώματα 

Οι συμμετέχοντες, μέσω αιτήματος του νόμιμου κηδεμόνα, έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που 

τους αφορούν και έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της μελέτης αυτής. Έχουν το δικαίωμα της 

ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δικαίωμα περιορισμού της 

επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα υποβολής 

καταγγελίας στην εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο email: 

complaints@dpa.gr). 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων αναφορικά με το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό  μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του SaferInternet4kids.gr στο 

dpo@saferinternet4kids.gr. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCyoFGbZi2XQnxwwI9C0A4KQ?view_as=subscriber
http://www.saferinternet4kids.gr/
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Δήλωση Συγκατάθεσης 

Εγώ, ο/η………………………………………………… δηλώνω με την παρούσα ότι συμφωνώ το παιδί μου 

………………………………………………………………. να συμμετέχει στο βίντεο που θα παραχθεί και θα προβληθεί από το 

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου για τις ανάγκες ευαισθητοποίησης σε θέματα που άπτονται της 

ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.   

Έχω λάβει γνώση μέσω του κειμένου ενημέρωσης και έχω κατανοήσει τον σκοπό του έργου καθώς και τα 

δικαιώματα του παιδιού μου.  

Το παιδί μου συμμετέχει απολύτως εθελοντικά και έχω κατανοήσει ότι μπορώ να ανακαλέσω2 οποτεδήποτε τη 

συγκατάθεσή μου χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για εμένα ή αυτό.  

Δηλώνω την ικανοποίησή μου για την τήρηση των διαβεβαιώσεων για μία υπεύθυνη, συνεπή και συνετή 

διαχείριση των δεδομένων.   

Γνωρίζω και κατανοώ ότι τα προσωπικά δεδομένα μου θα τηρηθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας θα λάβει όλα τα αναγκαία και ενδεδειγμένα μέτρα για να προστατεύσει την ασφάλεια, 

κυρίως την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα, των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις 

οδηγίες που θα εκδοθούν. 

Δηλώνω ρητά ότι συμφωνώ με τη δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού  στις οποίες τα πρόσωπα των παιδιών 

δεν έχουν αποκρυφθεί στα κανάλια επικοινωνίας που διατηρεί το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου με 

σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.  

 

Ονοματεπώνυμο Γονέα  

Τηλέφωνο επικοινωνίας  

Διεύθυνση  

Υπογραφή 
 
 

 

Ημερομηνία
  

 

                                                 
2 Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων του SaferInternet4kids.gr στο dpo@saferinternet4kids.gr. 
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Φόρμα συναίνεσης για συμμετοχή σε έρευνα 

 
 
 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………………………………………… , δηλώνω ότι επιθυμώ το παιδί μου 

………………………………………………………………… να λάβει μέρος στην έρευνα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τη 

χρήση του διαδικτύου από παιδία και νέους στην Ελλάδα, που θα διεξαχθεί από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς 

Διαδικτύου (SaferInternet4kids.gr).  Η έρευνα είναι ανώνυμη και εθελοντική και εμπεριέχει ερωτήσεις σχετικά 

την καθημερινή χρήση του διαδικτύου, με τη διάρκεια ενασχόλησης με το διαδίκτυο, το διαδικτυακός 

εκφοβισμό, τη διαδικτυακή φήμη, τις ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα. 

Αναφορικά με τη συλλογή ως αντικείμενο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ανηλίκου 

τέκνου σας, το SaferInternet4kids.gr σας ενημερώνει ότι αυτή πραγματοποιείται μονάχα για τους ως άνω 

σκοπούς διεξαγωγής της έρευνας και ουδεμία κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους δεν πρόκειται να λάβει χώρα.  

Το SaferInternet4kids.gr δεν διαβιβάζει κατά κανόνα τα ατομικά στοιχεία που συλλέγονται σε τρίτες χώρες 

(χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ) ή διεθνείς  οργανισμούς. Η διαβίβαση υπόκειται σε κάθε περίπτωση στους όρους, 

προϋποθέσεις και εγγυήσεις που τίθενται από τα άρθρα 44-49 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.  

Σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Το SaferInternet4kids.gr ακολουθεί  πάντα όλες τις νόμιμες διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται από το νέο 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (216/679/EE).  

Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του SaferInternet4kids.gr στο dpo@saferinternet4kids.gr. 

Υπογράφοντας το παρόν συμφωνητικό δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί πλήρως για την πιθανή επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ανηλίκου τέκνου σας από το Υπεύθυνο Επεξεργασίας SaferInternet4kids 

και συναινείτε ως προς αυτό.  

Ονοματεπώνυμο   

Tόπος  

Υπογραφή 
 
 

 

Ημερομηνία
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