
Συγκατάθεση στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων των μαθητών και μαθητριών 
 

[Επωνυμία σχολείου, Τόπος] 
 

Αξιότιμοι κηδεμόνες, 
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, 
 
Σε κατάλληλες  περιπτώσεις  θα θέλαμε να μπορούμε να δημοσιοποιούμε πληροφορίες σχετικά με 
γεγονότα της σχολικής μας ζωή. Έχουμε λοιπόν σκοπό να δημοσιοποιούμε κείμενα και φωτογραφίες 
που προκύπτουν κυρίως μέσα στα πλαίσια της παιδαγωγικής διαδικασίας ή και σχολικών 
εκδηλώσεων. Εκτός από σχολικές φωτογραφίες συμπεριλαμβάνονται εδώ ενδεχομένως προσωπικές 
πληροφορίες σχετικά με σχολικές εκδρομές, ανταλλαγές μαθητών, σχολικούς (αθλητικούς) 
διαγωνισμούς, ομαδικές εργασίες ή και σχετικά με την ημέρα που είμαστε ανοιχτοί για το κοινό. 
 
Για αυτό το λόγο θα θέλαμε να έχουμε τη συγκατάθεσή σας  
 

(Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια) 
 

      
[Ονοματεπώνυμο, Ημ/νία γέννησης και τάξη του μαθητή/ της μαθήτριας] 

 

 

 

 

Με την παρούσα συναινώ/συναινούμε στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων και 
φωτογραφιών του προαναφερθέντος προσώπου στα παρακάτω μέσα: (παρακαλώ σημειώσατε 
Χ) 

 Ετήσια έκθεση του σχολείου   
 
 

 τοπικός καθημερινός τύπος 
 
 

  Ιστοσελίδα του σχολείου www.                .de 
Δείτε σχετικά με αυτό τις πληροφορίες παρακάτω! 

 φωτογραφίες 
 προσωπικά δεδομένα 

 
Η παραχώρηση δικαιωμάτων στις φωτογραφίες γίνεται χωρίς αποζημίωση και περιλαμβάνει επίσης το 
δικαίωμα επεξεργασίας, εφόσον δεν προκαλείται διαστρέβλωση. Στην ετήσια έκθεση παρουσιάζονται 
οι φωτογραφίες των τάξεων με μοναδική σημείωση μια λίστα των ονομάτων κατά αλφαβητική σειρά, 
και κατά τα άλλα δεν περιλαμβάνονται ονόματα στις φωτογραφίες. Η συναίνεση δεν περιλαμβάνει 
ηχογραφήσεις, βίντεο και ταινίες. 
 
Η συναίνεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή γραπτώς στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου. 
Σε περίπτωση έντυπου υλικού, η συναίνεση δεν μπορεί να ανακληθεί, όταν αυτό έχει ήδη δοθεί προς 
εκτύπωση. Αν δεν γίνει ανάκληση της συναίνεσης, τότε αυτή ισχύει έως το τέλος του σχολικού βίου. 
 
Η συναίνεση είναι προαιρετική. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις από τη μη συναίνεση ή την απόσυρση της 
συναίνεσης.   
 
 

      
[Τόπος, ημερομηνία] 

 

      και       
[Υπογραφή κηδεμόνα]  [από το 14 έτος της ηλικίας υπογραφή μαθητή / μαθήτριας] 

 

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο  / Δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων:  
Η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων (και φωτογραφιών) στο διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα 
αναζήτησης και αποθήκευσής τους σε όλα τα μέρη του κόσμου.  Μέσα από τις λεγόμενες «μηχανές 
αναζήτησης» μπορούν να εντοπιστούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι δεν μπορεί να αποκλειστεί 
ο συσχετισμός αυτών των πληροφοριών με άλλες προσωπικές πληροφορίες ήδη υπάρχουσες στο 
διαδίκτυο, κι ως εκ τούτου η δημιουργία ενός προσωπικού προφίλ από τρίτους, π.χ. άλλα πρόσωπα ή 
εταιρείες. Επίσης δεν μπορεί να αποκλειστεί η αλλοίωση πληροφοριών όπως και η χρήση τους για 
άλλους σκοπούς. 


