
Δημοτικός Αθλητικός Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Σαντορίνης 

Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι ο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ και δεσμεύεται να 
προστατεύσει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σε πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (GDPR).  
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για την συμμετοχή του παιδιού σας στο πρόγραμμα 
θερινής δημιουργικής απασχόλησης «Dappos Summer Class 2022» τυγχάνουν αυστηρά εμπιστευτικής 
επεξεργασίας σε φυσική μορφή ή ηλεκτρονική μορφή από τους εξουσιοδοτημένους και κατάλληλα 
εκπαιδευμένους στο χειρισμό των δεδομένων υπαλλήλους του Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. Η τήρηση του σχετικού αρχείου και 
η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και σχετίζεται με 
την συγκεκριμένη δραστηριότητα του Οργανισμού. 
Σε ορισμένες  περιπτώσεις, όπου ο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ διοργανώνει δραστηριότητες όπως εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά  
προγράμματα κ.λ.π. οι  εκπρόσωποι του Οργανισμού δύναται να  επικοινωνήσουν μαζί σας ηλεκτρονικά (e-mail) 
για σκοπούς ενημέρωσης εφόσον το επιθυμείτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις νομιμοποιητική βάση για την 
επεξεργασία της επικοινωνίας του Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ μαζί σας (μέσω email) συνιστά η σαφής και ρητή συγκατάθεσή 
σας. 
 

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις για όλες τις δράσεις που διοργανώνει ο 
Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ μέσω του : 
e-mail:_________________________________________ 

☐ NAI ☐ OXI 

Στα πλαίσια θεμιτής προβολής του προγράμματος “Dappos Summer Class - 
2022” επιτρέπω πιθανή ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στα οποία θα 
εμφανίζεται και το παιδί μου στους διαύλους που διαθέτει ο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ 
στην ιστοσελίδα του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

☐ NAI ☐ OXI 

 
Καθίσταται σαφές ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Επισημαίνεται 
ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που είχε 
ήδη πραγματοποιηθεί πριν από την ανάκληση ιδίως όσον αφορά φωτογραφίες ή βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε 
έντυπες εκδόσεις ή αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. Έχετε πάντα τη δυνατότητα 
να ζητήσετε τη διαγραφή ή τη διόρθωση των φωτογραφιών ή βίντεο αν θεωρήσετε ότι η πληροφορία αυτή θίγει 
το παιδί σας ή είναι λανθασμένη.Ενώ μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, τα οποία 
σύμφωνα  με τον Νόμο (άρθρα 12 -22 του ΓΚΠΔ 2016/679/ΕΕ)είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: 
1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα,  2. Δικαίωμα διόρθωσης ,3. Δικαίωμα περιορισμού 
της  επεξεργασίας,  4.Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. 
Τυχόν αιτήματα για άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ή αντιρρήσεις θα πρέπει να γίνονται απευθύνονται 
εγγράφως, είτε στο email: dappossantorini@gmail.com. 
Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που 
αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο 
υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr □ Τα δικαιώματά μου □ 
Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική 
Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα  
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ/ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
Έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί για το περιεχόμενο του παρόντος και ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση 
αποδέχομαι και δίδω τη ρητή συγκατάθεσή μου για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που με αφορούν και του τέκνου μου, για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω ως οι περί 
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Ολογράφως με κεφαλαία &Υπογραφή 
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