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Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα πιο κάτω στοιχεία για σκοπούς εγγραφής του παιδιού σας στο σχολείο μας.  

Σημειώνουμε  ότι  στο  Privilege  Kindergarten  δίνουμε  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  ιδιωτικότητα  και  την  προστασία  προσωπικών 
δεδομένων και φροντίζουμε να συμμορφωνόμαστε με όλες τις σχετικές Νομοθεσίες. Οι πιο κάτω πληροφορίες χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά  για  τον  σκοπό  εγγραφής  του  παιδιού  στο  σχολείο,  για  την  παροχή  εκπαίδευσης  του  και  για  άλλες  σχετικές 
δραστηριότητες. Δεν μεταφέρουμε τις πιο κάτω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλο χωρίς την συγκατάθεση σας.   

Ονοματεπώνυμο παιδιού:        _________________________________      _______ 

Ημ. γέννησης:      _________________                       Τηλ. επικοινωνίας:    _________________                               

Διεύθυνση:                                                                              

________  _______________________________________________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο μητέρας:             _________________________________   

Email  (εάν  επιθυμείτε  να  λαμβάνετε  σχετικές  ειδοποιήσεις  για  το  πρόγραμμα  των  παιδιών  στο  σχολείο,  ανακοινώσεις, 
προσκλήσεις και ότι έχει να κάνει με τα παιδιά στο χώρο του σχολείου): 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο πατέρα:        _________________________________         

Τηλ. επικοινωνίας:           _____________________________________     

Email  (εάν  επιθυμείτε  να  λαμβάνετε  σχετικές  ειδοποιήσεις  για  το  πρόγραμμα  των  παιδιών  στο  σχολείο,  ανακοινώσεις, 
προσκλήσεις και ότι έχει να κάνει με τα παιδιά στο χώρο του σχολείου): 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Παρακαλούμε όπως αναφέρεται εάν το παιδί έχει οποιαδήποτε χρόνια προβλήματα υγείας, ή αλλεργίες κ.λπ. ή οτιδήποτε σχετικό 
που θεωρείτε εσείς απαραίτητο να γνωρίζουμε:                ______________  

    ___________________________________________________________         

Άτομα  που  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  το  παιδί  από  το  σχολείο  χωρίς  οποιαδήποτε  περαιτέρω  ρητή 
συγκατάθεση/εξουσιοδότηση εκτός της παρούσας:  _______________             

Παρακαλούμε όπως αναφέρετε οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία ή/και πληροφορίες κρίνετε απαραίτητες (εάν υπάρχουν):  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Το Νηπιαγωγείο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων και στο Βιβλίο Λειτουργίας 
Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με Αρ. Φακ. :7.1Ο.4Ο.67 ‐ Τηλέφωνο νηπιαγωγείου: 22874848, 99651588 ΦΑΞ: 22874851 

Σε περίπτωση που καθ’ οιανδήποτε χρονική στιγμή επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας 
δεδομένα  ή  τα  προσωπικά  δεδομένα  του  παιδιού  σας,  όπως  την  ενημέρωση  και  πρόσβαση  σας  σε  αυτά  ή    το  δικαίωμα  για  διόρθωση  και 
διαγραφή των εν λόγω δεδομένων ή το δικαίωμα περιορισμού στην χρήση ή το δικαίωμα φορητότητας ή και εναντίωσης στην επεξεργασία, για 
να υποβάλετε παράπονο ή να αποσύρετε την συγκατάθεση σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων 
μας  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  dpo@privilegekindergarten.com  ή  στην  διεύθυνση  Χαράλαμπου  Πεττεμερίδη  25  ττ  2103  Αγλαντζιά  ή  στο 
τηλέφωνο 22874848. 

Βεβαιώνω ότι το παιδί μου δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα υγείας και μπορεί να λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα του σχολείου και με την 
παρούσα αιτούμαι την εγγραφή του στο Privilege Kindergarten. 

Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα: __________________________________________________ 



 

FACEBOOK / WEBSITE  

Στην  σχολική  ιστοσελίδα  www.privilegekindergarten.com    και  στην  σχετική  σελίδα  του  σχολείου  στο  Facebook  κατά  καιρούς  μπορεί  να 
αναρτηθούν μεταξύ άλλων διάφορες ομαδικές φωτογραφίες από δραστηριότητες, εκδρομές, βίντεο από γιορτές – εκδηλώσεις κ.λπ. 

Αυτό  γίνεται  με  τις  καλύτερες  και  το  δυνατότερο  εφικτές  πρακτικές  ασφαλείας  οι  οποίες  παρέχονται  σήμερα  από  την  τεχνολογία, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω: 

•  Αποφυγή χρήσης ονομάτων εκ μέρους του σχολείου 

•  Χρήση φωτογραφιών με κατάλληλη ένδυση, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάρμοστης προσοχής. 

•  Η εικόνα είναι με κατάλληλο όνομα (δεν χρησιμοποιούνται τα ονόματα των παιδιών στα ονόματα αρχείων κλπ). 

Σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  προβούμε  σε  ανάρτηση  υλικού  που  αφορά  το  παιδί  σας  και  αποτελεί  προσωπικό  δεδομένο,  χωρίς  την  ρητή 
συγκατάθεση σας.  

Με την παρούσα δίδω την συγκατάθεση μου για την ανάρτηση φωτογραφικού υλικού το οποίο περιλαμβάνει και το παιδί μου, στην πιο πάνω 
ιστοσελίδα του σχολείου και στην σχετική σελίδα στο Facebook, κατά καιρούς, σχετικά με σχολικές δραστηριότητες.  

Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα: __________________________________________________ 

Ή  Παρακαλώ  όπως ΜΗΝ  περιλάβετε  φωτογραφικό  υλικό  το  οποίο  να  περιλαμβάνει  το  παιδί  μου  στην  ιστοσελίδα  του  σχολείου  και/ή  στην 
σχετική σελίδα στο Facebook.  

Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα: __________________________________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / VIBER / WHATS APP 

Με  την  παρούσα  δίδω  την  συγκατάθεση  μου  όπως  το  σχολείο  μεταδώσει  τον  αριθμό  του  τηλεφώνου  μου  …………………………………..  στις  (α) 
δασκάλες του σχολείου και (β) στις μητέρες των συμμαθητών του παιδιού μου, με σκοπό την τηλεφωνική επικοινωνία για οποιεσδήποτε σχολικές 
δραστηριότητες, οργάνωση παιδικών γενεθλίων και οτιδήποτε σχετικό.  

Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα: __________________________________________________ 

Ή Παρακαλώ όπως ΜΗΝ μεταδώσετε τον αριθμό του τηλεφώνου μου σε δασκάλες και μητέρες των συμμαθητών του παιδιού μου για τους πιο 
πάνω λόγους. 

Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα: __________________________________________________ 

*** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Σε περίπτωση που καθ’ οιανδήποτε χρονική στιγμή επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας 
δεδομένα  ή  τα  προσωπικά  δεδομένα  του  παιδιού  σας,  όπως  την  ενημέρωση  και  πρόσβαση  σας  σε  αυτά  ή    το  δικαίωμα  για  διόρθωση  και 
διαγραφή των εν λόγω δεδομένων ή το δικαίωμα περιορισμού στην χρήση ή το δικαίωμα φορητότητας ή και εναντίωσης στην επεξεργασία, για 
να υποβάλετε παράπονο ή να αποσύρετε την συγκατάθεση σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων 
μας  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  dpo@privilegekindergarten.com  ή  στην  διεύθυνση  Χαράλαμπου  Πεττεμερίδη  25  ττ  2103  Αγλαντζιά  ή  στο 
τηλέφωνο 22874848. 

 


