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GDPR

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Οι παιδικές κατασκηνώσεις «Το ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΕΠΕ» το οποίο από εδώ και στο εξής ως οντότητα
θα ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά
δεδομένα των κατασκηνωτών του και των συγγενών τους. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των
προσωπικών δεδομένων των πιο πάνω, υπόκεινται στους όρους του παρόντος, του ιατρικού απορρήτου καθώς
και στις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε. περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR 2016/679 .

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως για τις
ανάγκες της γραμματείας, για την τιμολόγηση του κατασκηνωτή/γονέα/κηδεμόνα και την διεκπεραίωση
των απαιτούμενων ενεργειών με το Ταμείο/Εταιρεία μέσω του οποίου έχει έρθει στην κατασκήνωση.

Όταν η κατασκήνωση διεξάγει επιστημονική έρευνα ή στατιστική ΔΕΝ συλλέγει προσωπικά δεδομένα
και ούτε γίνεται αναφορά στο πρόσωπο του κατασκηνωτή.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία της κατασκήνωσης ή στον Υπεύθυνο
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της κατασκήνωσης (Κα Δ. Βελλοπούλου τηλ.: 2292060451) και
να ζητήσετε επιπλέον ενημέρωση για τον Κανονισμό.

Σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR 2016/679 είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι και τηρούμε τις βασικές
αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών επεξεργασία δεδομένων δεσμεύονται να μην προβούν σε
πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των κατασκηνωτών σε κανένα τρίτο φορέα. Δύνανται
να διαβιβάσουν προσωπικά δεδομένα των κατασκηνωτών και των συγγενών τους σε τρίτα νομικά ή/και
φυσικά πρόσωπα μόνο εάν υπάρχει ρητή συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τα ιατρικά δεδομένα από το ιατρικό δελτίο του κατασκηνωτή στους
αρμόδιους εργαζόμενους της κατασκήνωσης για λόγους πρόληψης και αντιμετώπισης θεμάτων υγείας
του κατασκηνωτή.

Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω
δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά
τους (GDPR 2016/680).

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του κατασκηνωτή από τη
στιγμή που το ζητήσει ο ίδιος ο γονέας ή ο κηδεμόνας με έντυπο ανάκλησης

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή τους
Όρους συγκατάθεσης σε περίπτωση που επιβάλλεται από τον νέο κανονισμό συμπληρωματικό νέο
άρθρο συμμόρφωσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις στον γονέα/κηδεμόνα.

Αποδέχομαι και συναινώ σε όλους τους παραπάνω όρους
 Συναινώ στην αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών της κατασκήνωσης μέσω email ή SMS
 Συναινώ για λήψη φωτογραφιών και video και την προβολή τους στο site της κατασκήνωσης η στα prospectus της.
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