
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ισχύει από 17/10/2018

1

Ενημέρωση για την Επεξεργασία 
Προσωπικών Δεδομένων 
Σας ενημερώνουμε ότι για τα Εκπαιδευτήρια 
Ανδρεάδη, η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των μαθητών και γενικά της 
παιδικής ηλικίας έχει πρωταρχική σημασία. 
Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προ-
στατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που 
επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε 
ότι η επεξεργασία τους, πραγματοποιείται 
πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από 
τα Εκπαιδευτήριά μας, όσο και από τρίτους 
που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα 
για λογαριασμό των Εκπαιδευτηρίων Αν-
δρεάδης. 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει 
για τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους 
μαθητές μας, για την επικοινωνία προς κάθε 
ενδιαφερόμενο και για τον διαδικτυακό 
τόπο  www.andreadis-school.gr και τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. 

Τι είναι ο GDPR; 
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
των Προσωπικών Δεδομένων (General Data 
Protection Regulation – GDPR) 2016/679 
αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο 
τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπι-
ση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
προστασία των δικαιωμάτων και των ελευ-
θεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως 
του δικαιώματος προστασίας προσωπικών 
δεδομένων.

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη ως 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
Η εταιρία ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
Κ.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΕ, που εδρεύει στοΩραιό-
καστρο Θεσσαλονίκης T.K 57013, με e-mail 
επικοινωνίας info@andreadis-school.gr 
και τηλ: 2310 696772, 2310 697608 όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται, για σκοπούς άσκη-
σης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων των μαθητών της σύμφωνα με 
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευ-
ρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφο-
ρία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονι-
σμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής 
«Κανονισμός») όπως ισχύει.  Τα Εκπαιδευ-
τήρια Ανδρεάδη, καθορίζουν το σκοπό και 
τον τρόπο της επεξεργασίας των προσω-
πικών δεδομένων των μαθητών τους και 
έτσι ενεργούν ως υπεύθυνος επεξεργασίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 7 του ΓΚΠΔ.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επε-
ξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε 
να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων και τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Σχολεί-
ου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

email:  info@andreadis-school.gr

Τηλέφωνο:  2310 696772

Συλλογή και επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων.

1. Προσωπικά δεδομένα των μαθητών 
που φοιτούν στα Εκπαιδευτήρια 
Ανδρεάδη και των κηδεμόνων τους.

Κατά την εγγραφή ενός νέου μαθητή στα 
Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη, συλλέγονται 
στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση 
κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο 
κατοικίας, τηλέφωνο ανάγκης, email επι-
κοινωνίας, τάξη φοίτησης, βεβαίωση φοί-
τησης και ενδεχομένως αίτηση μεταγραφής. 
Παράλληλα για κάθε μαθητή συλλέγουμε 
στοιχεία που αφορούν τις μαθητικές του 
επιδόσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και τις σχολικές δραστηριότητες στις οποίες 
συμμετέχει. Από του κηδεμόνες του κάθε 
μαθητή, συλλέγονται στοιχεία όπως ονο-
ματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, 
email, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό ταυτό-
τητας, ΑΦΜ και τυχόν δικαστικές αποφάσεις 
σε περίπτωση διαζυγίου. Τα στοιχεία αυτά 
είναι απαραίτητα τόσο για την ταυτοποίηση 
των μαθητών και των κηδεμόνων τους, όσο 
και για την άρτια συνεργασία μας, με σκοπό 
την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προ-
σανατολισμένων στις ανάγκες σας.

Όταν οι μαθητές πραγματοποιούν συνεδρίες 
ψυχοκοινωνικής ή ιατρικής παρακολού-
θησης και λογοθεραπείας, ή οι κηδεμόνες 
τους πραγματοποιούν ατομικές συναντήσεις 
με ψυχολόγο ή σύμβουλο των Εκπαιδευτη-
ρίων Ανδρεάδη, ενδέχεται να συλλέγονται 
και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που 
αφορούν την σωματική και ψυχική υγεία 
των μαθητών ή/και των κηδεμόνων τους. Η 
επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη, 
γίνεται με γνώμονα την προστασία της ανη-
λικότητας και το σεβασμό στην ιδιωτική ζωή 
του κάθε ατόμου, μόνο εφόσον προηγηθεί 
ρητή συγκατάθεση  των κηδεμόνων τους.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργα-
σία είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας 
υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), 
η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας (ΓΚΠΔ 
άρθρο 6 παρ.1ά) και το έννομο συμφέρον 
των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη (ΓΚΠΔ άρ-
θρο 6 παρ.1΄στ).

2. Προσωπικά δεδομένα που 
συγκεντρώνονται στην Πλατφόρμα 
Διαχείρισης Εκπαιδευτηρίου 
Ανδρεάδη. 

Στην Πλατφόρμα Διαχείρισης Εκπαιδευτη-
ρίων Ανδρεάδη, για κάθε μαθητή υπάρχει 
ηλεκτρονικός φάκελος ο οποίος περιλαμβά-
νει στοιχεία για την ταυτοποίηση του μαθη-
τή, την επικοινωνία με τους κηδεμόνες του, 
τις σχολικές του επιδόσεις, τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα στα οποία συμμετέχει κλπ. 
Πρόσβαση σε αυτή την Πλατφόρμα  έχουν 
μόνο οι κηδεμόνες και οι δάσκαλοι του 
συγκεκριμένου μαθητή, καθώς και οι δια-
χειριστές της πλατφόρμας που ορίζουν τα 
Εκπαιδευτήρια, αφού πληκτρολογήσουν 
συγκεκριμένο Username και Password που 
τους δίνεται από τη διοίκηση των Εκπαιδευ-
τηρίων Ανδρεάδη. 

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργα-
σία είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας 
υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), 
η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας (ΓΚΠΔ 
άρθρο 6 παρ.1ά) και το έννομο συμφέρον 
των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη (ΓΚΠΔ άρ-
θρο 6 παρ.1΄στ).

3. Προσωπικά δεδομένα που 
συλλέγονται από το φωτογραφικό 
ή/και οπτικοακουστικό υλικό των 
Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη.

Προκειμένου να προβάλλουμε στο ευρύ 
κοινό τη δραστηριοποίησή μας στο χώρο της 
εκπαίδευσης, ενδέχεται να συλλέγουμε και 
δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας, στους 
λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, αλλά 
και σε ενημερωτικά φυλλάδια, φωτογρα-
φικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό από τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, τις δραστηρι-
ότητες, τις εκδηλώσεις, και τις εκδρομές 
που οργανώνουμε με τους μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη. Στο σχετικό 
φωτογραφικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό 
απεικονίζονται μόνο μαθητές, των οποίων 
οι κηδεμόνες έχουν δώσει την ελεύθερη και 
ρητή συγκατάθεσή τους κατά την εγγραφή, 
επιτρέποντάς μας να προβούμε στη σχετική 
επεξεργασία. Ανά πάσα στιγμή οι μαθητές ή/
και οι κηδεμόνες τους μπορούν να ανακα-
λέσουν αυτή τη συγκατάθεση, κατόπιν επι-
κοινωνίας με τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξερ-
γασία είναι η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή 
σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1ά) και το έννομο 
συμφέρον των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη 
(ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄στ).

4. Προσωπικά δεδομένα από την 
εγγραφή στο Newsletter μας.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.
andreadis-school.gr μπορούν δίνοντας 
το email τους να εγγραφούν στο Newsletter 
των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη, προκειμέ-
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νου να λαμβάνουν στο ηλεκτρονικό τους τα-
χυδρομείο, νέα ανακοινώσεις λειτουργικών 
θεμάτων (όπως, εκπαιδευτικές συναντή-
σεις) και ενημερώσεις σχετικά με τις δρα-
στηριότητες και τα προγράμματα που οργα-
νώνουμε, καθώς και για τυχόν προσφορές 
που ενδέχεται να προκύψουν.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξερ-
γασία είναι η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή 
σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1ά) και το έννομο 
συμφέρον των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη 
(ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄στ

5. Προσωπικά δεδομένα από τη Φόρμα 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας  www.
andreadis-school.gr/eggrafes#registration 
, μπορούν συμπληρώνοντας τη σχετική 
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, να επι-
κοινωνήσουν και να κλείσουν συνάντηση 
ενημέρωσης με τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεά-
δη. Στη συγκεκριμένη φόρμα συμπληρώνο-
νται απαραιτήτως για το μαθητή/μαθήτρια, 
το σχολικό έτος και η τάξη φοίτησης, όνομα 
επίθετο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση 
κατοικίας, πόλη διαμονής, περιοχή, ταχυ-
δρομικός κώδικας, χώρα, και το σχολείο 
από το οποίο προέρχεται. Για τους γονείς, 
συμπληρώνονται απαραιτήτως όνομα, επί-
θετο, κινητό τηλέφωνο, email τόσο του πα-
τέρα όσο και της μητέρας. Επίσης, επιλέγεται 
ο επιθυμητός τρόπος επικοινωνίας με τον 
πατέρα ή τη μητέρα, η ακριβής επιθυμητή 
ημερομηνία ενημέρωσης και η πηγή από την 
οποία έμαθαν για τα Εκπαιδευτήρια Ανδρε-
άδη (πχ άλλοι γονείς, φήμη, διαδίκτυο, δια-
φήμιση κλπ.). Τα προσωπικά δεδομένα που 
συμπληρώνονται στη Φόρμα Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, προστατεύονται και σε κα-
μία περίπτωση δε διαβιβάζονται σε τρίτους, 
ούτε χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέρα 
από την επικοινωνία των Εκπαιδευτηρίων 
Ανδρεάδη με τους ενδιαφερόμενους.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργα-
σία είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας 
υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β) και 
το έννομο συμφέρον των Εκπαιδευτηρίων 
Ανδρεάδη (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄στ).

6. Προσωπικά δεδομένα δημοσιευμένα 
από τρίτους.

Στα πλαίσια του έννομου συμφέροντός μας 
να δημιουργούμε αγοραστικό ενδιαφέρον 
για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προ-
σφέρουμε, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε 
πληροφορίες που είναι δημοσιευμένες στο 
διαδίκτυο σε μηχανές αναζήτησης και social 
media εφαρμογές (Google, Facebook, 
Twitter, Youtube) , με σκοπό τη δημιουργία 
εξατομικευμένης προώθησης κι ενημέρω-
σης του δυνητικού πελάτη μέσω τηλεφώνου 
ή/και email για τον παραπάνω εμπορικό 
σκοπό. Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη, δι-
αθέτουν λογαριασμούς σε διάφορα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, 
Twitter,κλπ., τα οποία συχνά περιλαμβά-
νουν λειτουργικότητα ώστε να μπορείτε 
να δηλώνετε την αρέσκειά σας, να κοινο-
ποιείτε ή να σχολιάζετε δημοσιεύσεις μας 
μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης 
τρίτων. Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής 
δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να 
χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση της ιστοσελίδας μας εκ μέρους σας. 
Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που 
παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοι-
νωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλεγεί και 
να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν 
λόγω εφαρμογής   την αλληλεπίδρασή σας 
με τα email, και γενικά τα μηνύματα που 
μας στέλνετε μέσω εφαρμογών κοινωνικής 
δικτύωσης, λεπτομέρειες της επικοινωνίας 
σας με την εταιρία μας, όπως η ημερομηνία, 
η ώρα και ο λόγος επικοινωνίας μαζί μας, 
αναγνωριστικά συσκευών ή άλλα μοναδικά 
αναγνωριστικά. και οι ανταλλαγές αυτές 
διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των 
εταιρειών που παρέχουν στην κάθε εφαρ-
μογή κοινωνικής δικτύωσης.  

Η οικειοθελής δημοσίευση πληροφοριών 
σας σε μηχανές αναζήτησης και η εγγραφή 
σας σε υπηρεσίες social media, λαμβά-
νονται ως ρητή συναίνεση για δημοσίευση 
πληροφοριών ανάλογα με τις ρυθμίσεις 
των εφαρμογών που εσείς διαχειρίζεστε 
και το έννομο συμφέρον των Εκπαιδευτη-
ρίων Ανδρεάδη (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄στ).  
Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη, δεν ελέγχουν, 
ούτε ευθύνονται για τον τρόπο με τον οποίο 
εν λόγω εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης 
συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπι-
κά σας δεδομένα.

7. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν 
και επεξεργάζονται τα Εκπαιδευτήρια 
Ανδρεάδη για το προσωπικό.

Τόσο το Εκπαιδευτικό και Διοικητικό προ-
σωπικό, όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες 
των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη, είναι άρτια 
εκπαιδευμένοι και ενήμεροι για τις υπο-
χρεώσεις τους σχετικά με την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων των μαθητών 
και κηδεμόνων αλλά και το επαγγελματικό 
απόρρητο. Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση 
μεταξύ των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη και 
των εργαζομένων/εξωτερικών συνεργατών 
της, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπι-
στευτικότητας και λήψης των κατάλληλων 
οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
των μαθητών. Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη 
διατηρούν προσωπικά δεδομένα των ερ-
γαζομένων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται 
στα βιογραφικά, το αρχείο προσωπικού και 
στα πιστοποιητικά υγείας τους. Τα δεδομένα 
αυτά είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση 
συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων 
των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργα-
σία είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας 
υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), 
η εκτέλεση νομικών μας υποχρεώσεων 
(ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄γ) και το έννομο 
συμφέρον των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη 
(ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄στ).

8. Προσωπικά δεδομένα κατά τη 
συλλογή βιογραφικών από τα 
Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη.

Όταν δημιουργηθεί μια νέα θέση εργασίας, 
τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη, συλλέγουν 
βιογραφικά σημειώματα υποψήφιων εργα-
ζομένων τα οποία είτε  αποστέλλονται μέσω 
του email : info@andreadis-school.gr, 
είτε συμπληρώνοντας σε σχετική φόρμα 
που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ονοματε-
πώνυμο, email και επισυνάπτοντας το βιο-
γραφικό, είτε κατόπιν κατ’ ιδίαν συνάντησης 
με τους υποψήφιους εργαζομένους. Τα Εκ-
παιδευτήρια Ανδρεάδη διασφαλίζουν ότι τα 
προσωπικά δεδομένα του κάθε υποψηφίου 
διατηρούνται ακέραια και ασφαλή, μόνο για 
όσο χρόνο είναι απαραίτητο.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργα-
σία είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας 
υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), 
η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας (ΓΚΠΔ 
άρθρο 6 παρ.1ά) και το έννομο συμφέρον 
των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη (ΓΚΠΔ άρ-
θρο 6 παρ.1΄στ).

Βασικές Αρχές επεξεργασίας των 
προσωπικών σας δεδομένων.
•	 Η επεξεργασία προσωπικών σας δεδο-

μένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο 
και διαφανή τρόπο

•	 Η συγκέντρωση των προσωπικών σας 
δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για 
καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους 
σκοπούς

•	 Η συγκέντρωση των  προσωπικών σας 
δεδομένων είναι επαρκής και σχετική

•	 Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή 
και επικαιροποιημένα

•	 Τα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι 
ακριβή διορθώνονται ή διαγράφονται

•	 Τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπι-
στευτικά και αποθηκευμένα με ασφά-
λεια

•	 Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα μοι-
ράζονται με τρίτους εκτός από αν είναι 
απαραίτητο για να προσφέρονται για 
αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας

•	 Σε περίπτωση παραβίασης των προσω-
πικών σας δεδομένων τα Εκπαιδευτή-
ρια Ανδρεάδη θα γνωστοποιήσουν το 
συμβάν αμελλητί στην Αρχή Προστασίας 

http://www.andreadis-school.gr/eggrafes#registration
http://www.andreadis-school.gr/eggrafes#registration
mailto:info@andreadis-school.gr
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Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
και εφόσον κρίνεται απαραίτητο και σε 
εσάς και θα λάβει κάθε εύλογο μέτρο 
για την αποτροπή/περιορισμό περαιτέ-
ρω ζημίας σας.

Πού κοινοποιούνται τα  προσωπικά 
σας δεδομένα;   
Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη ενδέχεται να 
διαβιβάζουν τα προσωπικά δεδομένα που 
παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε 
τρίτους στις παρακάτω περιπτώσεις και για 
συγκεκριμένους σκοπούς.

1. Στους εργαζόμενους ή στους εξωτερι-
κούς συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίων 
Ανδρεάδη. Πρόκειται για έμπειρους 
επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευ-
σης, οι οποίοι είναι επαρκώς ενημε-
ρωμένοι για τις υποχρεώσεις τήρησης 
απορρήτου σχετικά με τα προσωπικά δε-
δομένα των μαθητών-κηδεμόνων τους. 
Οι εργαζόμενοι/εξωτερικοί συνεργάτες 
των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη έχουν 
πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδο-
μένα των μαθητών-κηδεμόνων, που 
κρίνονται απολύτως απαραίτητα  για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Υπάρχει 
πάντα συμβατική σχέση μεταξύ των Εκ-
παιδευτηρίων Ανδρεάδη και των εργα-
ζομένων/εξωτερικών συνεργατών της, 
με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευ-
τικότητας και λήψης των κατάλληλων 
οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για 
την προστασία των προσωπικών δεδο-
μένων των μαθητών-κηδεμόνων.

2. Άλλα τρίτα μέρη, λόγω νομοθεσίας: Εν-
δέχεται να κοινοποιήσουμε τα απαραί-
τητα προσωπικά δεδομένα σας για να 
συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για 
να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική 
νομική διαδικασία (πχ για φορολογικούς 
σκοπούς, διαδικασίες με τους ιδιωτικούς 
και δημόσιους φορείς εκπαίδευσης, 
κλπ), για να προστατεύσουμε τα δικαιώ-
ματα, τη λειτουργία  ή την ασφάλεια των 
Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη.

3. Άλλα τρίτα μέρη, για την υλοποίηση των 
υπηρεσιών των Εκπαιδευτηρίων Ανδρε-
άδη: Υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέ-
πει να κοινοποιήσουμε τα απαραίτητα 
προσωπικά δεδομένα των μαθητών-κη-
δεμόνων για την απρόσκοπτη λειτουρ-
γία κάποιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
(datacenter, hosting,  διαχείρισης καρτέ-
λας εκπαίδευσης-Classter κλπ.). Σε κάθε 
περίπτωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά 
στη σχετική σύμβαση υπηρεσιών.

4. Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή 
σας. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που 
περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική 
Απορρήτου και Προστασίας Προσωπι-
κών Δεδομένων, ενδέχεται να χρησι-

μοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες 
σχετικά με σας με τρίτα μέρη, εφόσον 
δώσετε την ελεύθερη και ρητή συγκατά-
θεσή σας .

5. Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που 
ανακύψει περιστατικό παραβίασης των 
προσωπικών σας δεδομένων.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης 
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δε-
δομένων αποφασίζεται με βάση τα παρα-
κάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την 
περίπτωση:  

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υπο-
χρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νο-
μικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα  
αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα 
επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. 

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμ-
βαση, τα προσωπικά δεδομένα  αποθηκεύο-
νται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραί-
τητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για 
τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη 
νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Αποδέκτες εκτός Ε.Ε.

Δεν παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα  σε 
αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου. 

Ασφάλεια Προσωπικών 
Δεδομένων 
Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με 
στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσω-
πικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας 
απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιο-
δοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε 
αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής 
τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουρ-
γίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι 
ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει 
να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσι-
οδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτή-
σουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν 
τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαί-
νοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών 
δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και 
αθέμιτους σκοπούς

Ενέργειες σε περίπτωση 
παραβίασης των προσωπικών 
δεδομένων 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση 
των προσωπικών των υποκειμένων των  
δεδομένων και η παραβίαση αυτή ενδέχεται 
να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα 

και τις ελευθερίες τους, τα Εκπαιδευτήρια 
Ανδρεάδη, θα γνωστοποιήσουν αμελλητί  
και σε κάθε περίπτωση εντός 72 ωρών από 
τη στιγμή που λάβει γνώση του γεγονότος 
της παραβίασης, στην Αρχή Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας 
σε σχέση με τα προσωπικά σας 
δεδομένα; 
Κάθε φυσικό πρόσωπο (παιδιά, κηδεμόνες, 
εργαζόμενοι στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη) 
τα δεδομένα του οποίου αποτελούν αντικεί-
μενο επεξεργασίας από τα Εκπαιδευτήρια 
Ανδρεάδη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:  

Δικαίωμα ενημέρωσης:
Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την 
ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας, 
ή των εκπροσώπων μας, τα στοιχεία επικοι-
νωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομέ-
νων (DPO), τους σκοπούς της επεξεργασίας 
για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νο-
μική βάση για την επεξεργασία, τους απο-
δέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο 
πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας που διέ-
πει τη λειτουργία των  Εκπαιδευτηρίων Αν-
δρεάδη, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς 
ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες για τον 
τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας 
δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των δι-
καιωμάτων σας, υποβάλλοντας τα αντίστοι-
χα αιτήματα. Η απάντηση των αιτημάτων σας 
θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε 
περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή 
του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπο-
ρεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, 
εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη 
της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του 
αριθμού των αιτημάτων.

Δικαίωμα πρόσβασης: 
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να 
επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξερ-
γασίας και να μας ζητάτε αντίγραφα των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έτσι λοιπόν, 
έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δε-
δομένα και να λάβετε συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία 
τους. Επίσης έχετε δικαίωμα πρόσβασης 
σε ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το 
περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης των 
επιμέρους δικαιωμάτων σας.

Δικαίωμα διόρθωσης: 
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώ-
σετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιή-
σετε τα προσωπικά σας δεδομένα. 
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Δικαίωμα διαγραφής: 
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα δια-
γραφής των προσωπικών σας δεδομένων 
όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συ-
γκατάθεσή σας ή  προκειμένου να προστα-
τεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε 
όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως εν-
δεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που 
επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέ-
ρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συ-
γκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται 
ανάλογα με την περίπτωση(πχ δικαιούμαστε 
να αρνηθούμε την διαγραφή των προσω-
πικών σας δεδομένων αποσκοπώντας στη 
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών 
μας αξιώσεων).

Δικαίωμα περιορισμού της 
επεξεργασίας: 
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της 
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδο-
μένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν 
αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών 
δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, 
(β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσω-
πικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγρα-
φής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν 
τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται 
για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας εί-
ναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, 
άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, 
και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία 
και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν 
νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερι-
σχύουν των λόγων για τους οποίους εναντι-
ώνεστε στην επεξεργασία. 

Δικαίωμα εναντίωσης στην 
επεξεργασία:  
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα 
στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως 
περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απα-
ραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων 
που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξερ-
γασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργα-
σία για σκοπούς απευθείας ενημερωτικής 
προώθησης. Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα να 
εναντιώνεστε σε κάθε απόφαση που λαμβά-
νεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημέ-
νης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει 
έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή 
σας επηρεάζει σημαντικά Κατ’ εξαίρεση δε 
μπορείτε να αντιταχθείτε στην αυτοματοποι-
μένη λήψη απόφασης που σας αφορά, όταν 
η απόφαση αυτή, είτε είναι αναγκαία για τη 
σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασης που 
έχουμε συνάψει μαζί σας, είτε βασίζεται στη 
ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:  
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα 
προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα 
σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, 
να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργα-
στείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους 
επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να 
μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, 
να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας 
σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαί-
ωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που 
μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργα-
σία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα 
μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε 
εκτέλεση σχετικής σύμβασης. 

Δικαίωμα ανάκλησης της 
συγκατάθεσης:  
Τέλος, τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη σας ενη-
μερώνουν ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται 
στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας, 
έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύ-
θερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επε-
ξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση 
σας, προτού την ανακαλέσετε, με επιφύλαξη 
των νόμιμων αξιώσεών μας. 

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας 
μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς, στα ακό-
λουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

email: info@andreadis-school.gr

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσε-
τε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 
(DPO) 

email: info@andreadis-school.gr και 

τηλέφωνο: 2310 696772

Δικαίωμα καταγγελίας στην 
ΑΠΔΠΧ  
Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών 
σας δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.
gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, 

Fax: +30 210 6475628, 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr. 

Παιδιά
Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δη-
λώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 
ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και 
τις υπηρεσίες της μόνο με τη συμμετοχή και 
την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα. 

Ανανεώσεις και αλλαγές.
Η ιστοσελίδα www.andreadis-school.
gr ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς 

τόσο λειτουργικά όσο και σε ότι αφορά τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες με συνέπεια να 
ανανεώνει και την παρούσα πολιτική προ-
στασίας του απορρήτου. Σας συστήνουμε να 
διαβάζετε τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε 
για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της πα-
ρούσας πολιτικής προστασίας.

Δυστυχώς, κανένα σύστημα ασφαλείας 
δεν είναι εγγυημένα ασφαλές κατά 100%. 
Επομένως, δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για 
πρόσβαση, αλλοίωση ή απώλεια των προ-
σωπικών σας δεδομένων, η οποία οφεί-
λεται σε εξωτερικούς παράγοντες πέρα 
από τη σφαίρα επιρροής μας ή  για λόγους 
ανωτέρας βίας. Χρησιμοποιώντας αυτή την 
ιστοσελίδα, ή παρέχοντας προσωπικές πλη-
ροφορίες σ’ εμάς με οποιονδήποτε τρόπο, 
συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνού-
με μαζί σας ηλεκτρονικά όσον αφορά την 
ασφάλεια, το απόρρητο και τα διοικητικά 
θέματα που αφορούν τη χρήση της ιστοσε-
λίδας από εσάς
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