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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Παράρτημα σύμβασης/αίτησης εγγραφής σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται
στην παρούσα σύμβαση/αίτηση εγγραφής, στο πλαίσιο και για τον σκοπό της παροχής εκπαιδευτικών
υπηρεσιών και δεν προβαίνουν σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών για άλλους σκοπούς από
αυτούς που αναφέρονται σε αυτήν. Η συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ).
2. Ειδικά, όσον αφορά το θρήσκευμα του μαθητή, η σχετική πληροφορία ζητείται μόνο για τους
ακόλουθους σκοπούς:
α) Τη συμμετοχή σε ειδικά κατηχητικά τμήματα καθολικού δόγματος.
β) Την παροχή έκπτωσης στα δίδακτρα, η οποία, σύμφωνα με την πολιτική του Κολεγίου
«ΔΕΛΑΣΑΛ» παρέχεται σε μαθητές καθολικού δόγματος.
3. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή των εκπαιδευτικών
υπηρεσιών ή από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την αντίκρουση νομικών αξιώσεων που
μπορεί να προκύψουν από αυτήν και οι οποίες παραγράφονται μετά την πάροδο 20ετίας.
4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις φορολογικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες
αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο.
5. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των
μαθητών ή των γονέων/κηδεμένων τους μπορεί, επίσης, να διαβιβάζονται σε συνεργάτες ή άλλες
εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται το Κολέγιο και μόνον όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για
την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών. Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι, ενδεικτικά, η
διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, ταξιδιών και εκδηλώσεων, η οργάνωση της μεταφοράς των
μαθητών προς και από το σχολείο, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για απόκτηση αναγνωρισμένων
πτυχίων ξένων γλωσσών ή η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης υγείας στους μαθητές. Επίσης, τα
δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται στους δικηγόρους του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», εφόσον είναι
απαραίτητο για την παροχή νομικών υπηρεσιών ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, καθώς και σε
εξωτερικό λογιστικό γραφείο για την υποστήριξη των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων του
Κολεγίου, το οποίο δεσμεύεται με υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.
6. Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας έχουν
μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό αρμόδιοι υπάλληλοι του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», οι οποίοι
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Το Κολέγιο
«ΔΕΛΑΣΑΛ», υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνο επεξεργασίας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων.
7. Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο
Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού
της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του
ΓΚΠΔ. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκείτε στον Υπεύθυνο για θέματα Προσωπικών
Δεδομένων του Κολεγίου. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας,
δυνάμει του ΓΚΠΔ.

