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 2023 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.
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)

