
GDPR (General Data Protection Regulation)
Ευρωπαϊκός Κανονισμός  (EE 2016/679) περί

 Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έντυπο Εγγραφής / Ενημέρωσης / Συγκατάθεσης

Η ομόρρυθμος εταιρεία  Ν.Πάστρας -  Ν.Ζαχαριουδάκη ΟΕ (εφεξής  με  την  εμπορική ονομασία
«Αγγλικά Πάστρας»), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής
κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συγκεντρώνει
και επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται  με την υποβολή της
αίτησής σας για εγγραφή σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά της προγράμματα.

Στοιχεία Εγγραφής

Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας: 

Τάξη Σχολείου: 

Πατρώνυμο & Κινητό:

Μητρώνυμο & Κινητό:

Σταθερό τηλέφωνο:

Διεύθυνση κατοικίας:

Το παρόν έντυπο:

α) εξηγεί: γιατί συλλέγουμε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, από που τα αντλούμε, που τα 
διατηρούμε, ποιοι τα διαχειρίζονται, πως τα προστατεύουμε και για πόσο τα διατηρούμε.

β) ζητά τη ρητή συγκατάθεσή σας για:
                                                                                         Συμφωνώ – Διαφωνώ

                                                                                                       
• τη χρήση των τηλεφώνων σας για επικοινωνία μαζί σας                                

• τη χρήση των κινητών σας για αποστολή ενημερωτικών SMS                      
• τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) 

για αποστολή εγγράφων                                                                                  
• την ανάρτηση του ονόματος των μαθητών στον πίνακα των 

επιτυχόντων μας                                                                                                   
• την λήψη βίντεο, φωτογραφιών από θεατρικά ή άλλες εκδηλώσεις

και την ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα μας                                                    

                          Όνομα ολογράφως: ..................................................................................................

                          Ημερομηνία: ......./......../.........

                         

                           Υπογραφή: 
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1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουν τα “Αγγλικά Πάστρας” 
    και από πού;

α) ονοματεπώνυμο μαθητή και κηδεμόνων (εφόσον ο μαθητής είναι ανήλικος)
β) τηλέφωνα επικοινωνίας: τόσο σταθερά όσο και κινητά
γ) ηλικία του μαθητή και τάξη ελληνικού σχολείου 
δ) διεύθυνση κατοικίας
ε) βεβαιώσεις για περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών ή θεμάτων υγείας για τα οποία πρέπει να
είναι ενήμεροι οι καθηγητές

Όλα τα παραπάνω συγκεντρώνονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές ‘η/και κηδεμόνες
τους.

2. Γιατί συλλέγουν τα “Αγγλικά Πάστρας” τα δεδομένα σας 
    και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζονται;

Τα “Αγγλικά Πάστρας” συγκεντρώνουν τα παραπάνω στοιχεία για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) έκδοση αποδείξεων πληρωμής
β) ενημέρωση κηδεμόνων και μαθητών για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους και εκδηλώσεις
    του φροντιστηρίου
γ) προγραμματισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων γλωσσομάθειας
δ) εγγραφή των υποψηφίων στους εξεταστικούς φορείς

3. Ποιοι διαχειρίζονται τα δεδομένα σας στα “Αγγλικά Πάστρας” 
    και πως προστατεύονται;

Τα “Αγγλικά Πάστρας” συγκεντρώνουν τα παραπάνω στοιχεία σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων η
οποία τηρείται στον υπολογιστή της γραμματείας σε κλειδωμένο αρχείο.

Επίσης καταρτίζονται πίνακες με τα ονόματα και τα τηλέφωνα των μαθητών ανά τάξη. Αυτοί οι
πίνακες τυπώνονται και διατηρούνται στη γραμματεία. Επίσης μπορεί να τους έχει και ο καθηγητής
τη τάξης. 

Τα  προσωπικά  σας  δεδομένων  επεξεργάζεται  αποκλειστικά  και  μόνο  η  διεύθυνση  του
φροντιστηρίου,  ήτοι  Μαρία  Αλεξάντερ  (υπεύθυνη  επικοινωνίας),  Νίκος  Πάστρας  (υπεύθυνος
σπουδών) και Νίκη Ζαχαριουδάκη (υπεύθυνη σπουδών).

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε μεταβιβάζονται σε τρίτους.

4. Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα σας στα “Αγγλικά Πάστρας”

Τα “Αγγλικά Πάστρας” διατηρούν τα δεδομένα σας για δώδεκα (12) μήνες μετά την εγγραφή σας.
Εφόσον  δεν  ανανεώσετε  την  εγγραφή  σας   για  την  επόμενη  χρονιά  το  ηλεκτρονικό  αρχείο
διαγράφεται και το φυσικό αρχείο καταστρέφεται.

***


