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Μάρτιος  2020 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥΣ 
 

Στα πλαίσια της λειτουργίας του το Κέντρο Προσχολικής Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείο Littles (εφεξής “Littles”) συλλέγει και επεξεργάζεται 
προσωπικά δεδομένα παιδιών, μαθητών/τριών ή υποψήφιων μαθητών/τριών του, καθώς και των γονέων και κηδεμόνων τους. Το Littles 

φροντίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 2016/679 (ΕΕ) και την ισχύουσα νομοθεσία. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο προκειμένου να μελετήσετε την παρούσα 
ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων, καθώς και να μας παρέχετε την συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, για τους σκοπούς που 

αναφέρονται στην παρούσα.  
 

1. Το Littles συλλέγει και επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μαθητών/τριών του, καθώς και όπου απαιτείται υποψήφιων 
μαθητών/τριών του:  

(α) ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός μητρώου 
αρρένων (αγόρια)  

(β) συνθήκες τοκετού και γέννησης, θηλασμός, αλλεργίες, ιστορικό νοσηλείας, δεδομένα ψυχοκινητικής ανάπτυξης, εμβολιασμοί, γενική 
κατάσταση υγείας  

(γ) στοιχεία φοίτησης του παιδιού σας, τα οποία περιλαμβάνουν το ημερήσιο πρόγραμμα, την συμμετοχή σε δραστηριότητες, τις απουσίες,  
σημαντικά συμβάντα κατά την φοίτηση κ.ο.κ.  

(δ) φωτογραφίες ή/και βίντεο των παιδιών κατά την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις, καθημερινές ή έκτακτες δραστηριότητες του κέντρου  
(ε) δεδομένα που μεταφορτώνονται και περιλαμβάνονται στην εφαρμογή www.mykidsdo.gr που λειτουργεί το κέντρο, όπως φωτογραφίες του 

παιδιού, δραστηριότητες, πρόγραμμα κ.ο.κ., διά μέσω του οποίου ο γονέας/κηδεμόνας παρακολουθεί και ενημερώνεται καθημερινά για τη 
συμμετοχή του παιδιού του στο Littles και έχει πλήρη εικόνα για την πρόοδο, τις δραστηριότητες, την μέριμνα και την ευδόκιμη φοίτηση του 

παιδιού του στο Littles.  
Επίσης το Littles συλλέγει και επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών του και 

υπό προϋποθέσεις υποψήφιων μαθητών/τριών του:  
(α) στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, φορολογικά δεδομένα, δεδομένα εργασίας, δεδομένα πληρωμών και μέσων 

πληρωμών.  
(β) κατάσταση υγείας μητέρας, κατάσταση υγείας πατέρα, κατάσταση υγείας αδελφών.  

(γ) στοιχεία προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν το παιδί σας από τους χώρους του κέντρου κατά την λήξη του ημερήσιου 
προγράμματος. 

 
2. Οι σκοποί για τους οποίους το Littles συλλέγει και επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα είναι κατά περίπτωση:  

 Η εγγραφή/μετεγγραφή και φοίτηση του παιδιού στο Littles και η συμμετοχή του στις δραστηριότητες μας. 

 Η συμμόρφωση στην εκάστοτε ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία, η οποία επιβάλλει την συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση 

συγκεκριμένων δεδομένων. 

 Η έκδοση νομίμων παραστατικών και εν γένει συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις του κέντρου έναντι των φορολογικών και 

ασφαλιστικών αρχών.  

 Η διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας, υγείας και υγιεινής των μαθητών/τριών κατά την φοίτηση τους στο Littles.  

 Η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με την συμμετοχή του παιδιού τους στις καθημερινές 

δραστηριότητες του κέντρου και μέριμνας για την ομαλή πρόοδο της φοίτησής του, καθώς και η ενημέρωση για άλλες δραστηριότητες 

και εξελίξεις που αφορούν το Littles και την κοινότητά τους και ενδέχεται να ενδιαφέρουν τους γονείς/κηδεμόνες. Επίσης, στο βαθμό 
που έχει παρασχεθεί η συγκατάθεσή σας, μπορεί να λαμβάνει χώρα διαβίβαση των δεδομένων επικοινωνίας σας σε άλλους γονείς και 

κηδεμόνες του κέντρου, προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία και ο συντονισμός μεταξύ των γονέων/κηδεμόνων.  

 Η χορήγηση αναμνηστικών (φωτογραφιών/βίντεο κτλ.) σχετικά με την συμμετοχή του παιδιού σας σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις 

του Littles, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει την συγκατάθεσή σας για μία τέτοια επεξεργασία.  

 Η λειτουργία της εφαρμογής www.mykidsdo.gr μέσω της οποίας ενημερώνεστε για την συμμετοχή του παιδιού σας στις καθημερινές 

δραστηριότητες του Littles και -εφόσον έχει παρασχεθεί σχετική συγκατάθεση και από άλλους γονείς/κηδεμόνες- των 
συμμαθητών/συμμαθητριών του παιδιού σας, εφόσον έχετε παράσχει την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων.   

 Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Littles, προστασία προσώπων και αγαθών, η είσπραξη οφειλών και η αντιμετώπιση αξιώσεων, 
δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και η εν γένει νομική υπεράσπιση και κατοχύρωση του κέντρου.  

 
3. Το Littles λαμβάνει όλες τις απαραίτητες μέριμνες, ώστε η επεξεργασία των δεδομένων σας και του παιδιού σας να διενεργείται με ασφάλεια, 

μόνο στο εσωτερικό του κέντρου και μόνο από σχετικώς εξουσιοδοτημένο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται από την 
τήρηση της εμπιστευτικότητας. Όπου κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, αποδέκτες των δεδομένων τα οποία το Littles συλλέγει και επεξεργάζεται μπορεί 

να είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι:  

(α) Δημόσιες Αρχές όπως οι φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές και οι εποπτικές αρχές της εκπαίδευσης  
(β) δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων  

(γ) Τράπεζες, τραπεζικά ιδρύματα και υπηρεσίες πληρωμών, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση εργασιών πληρωμών.  
(δ) Τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες του κέντρου, όπως φωτογράφοι, επιμελητές εκδόσεων, νοσηλευτικό ή ιατρικό προσωπικό, νομικοί σύμβουλοι 

κ.ο.κ. Όλοι οι συνεργάτες μας μπορούν να λαμβάνουν γνώση προσωπικών δεδομένων μόνο στην έκταση που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο 
για την υλοποίηση των σκοπών επεξεργασίας και δεσμεύονται από την αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας, αλλά και τις ασφάλειας των 

δεδομένων.  
(ε) Εφόσον έχετε παράσχει την συγκατάθεσή σας, δεδομένα δικά σας αλλά και του παιδιού σας μπορούν να κοινοποιούνται σε άλλους 

γονείς/κηδεμόνες της κοινότητάς μας, ενώ μπορούν να περιλαμβάνονται σε εκδόσεις, αναμνηστικά και υλικό του κέντρου μας που απευθύνεται 
στα μέλη της σχολικής μας κοινότητας.  
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4. Τα δεδομένα που το Littles συλλέγει και επεξεργάζεται διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των 

σκοπών επεξεργασίας κατά περίπτωση. Ειδικότερα, τα δεδομένα που αφορούν την τήρηση εκ μέρους μας νομικών υποχρεώσεων απέναντι στις 
δημόσιες αρχές θα διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, τα δεδομένα που αφορούν την σχέση 

μας και τη συμμετοχή του παιδιού σας στο Littles θα διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για σκοπούς αποδείξεως σε περίπτωση 
έγερσης νομικών αξιώσεων και μέχρι το χρονικό διάστημα της παραγραφής τους. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας μπορεί να διατηρούνται για 

διάστημα έως και τριών (3) ετών από την λήξη της σχέσης μας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε μαζί σας για πιθανές 
ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Littles. Τέλος, όλα τα δεδομένα που συλλέγονται με την συγκατάθεσή σας, όπως το φωτογραφικό 

και οπτικοακουστικό υλικό θα διατηρούνται για περίοδο έως και τρία (3) έτη, εκτός αν ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας, οπότε 

θα διαγράφονται άμεσα.  
 

5.  Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και με τους προβλεπόμενους εκεί περιορισμούς, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα 
προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα του παιδιού σας: 

 Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να έχετε ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 
και για το λόγο αυτό λαμβάνετε γνώση της παρούσας ενημέρωσης. Παράλληλα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα 

που σας αφορούν, κατόπιν αιτήματός σας. 

 Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας ή του παιδιού σας, τα οποία τηρούνται 

στα πλαίσια της παρούσας ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.  

 Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας ή του παιδιού σας. Υπενθυμίζουμε ότι το 

δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και τελεί υπό τους περιορισμούς του νόμου. Ενδέχεται να έχουμε νόμιμους λόγους να μην 
ανταποκριθούμε σε ένα τέτοιο αίτημα.   

 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή του 

παιδιού σας, δηλαδή έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να σταματήσει η περαιτέρω επεξεργασία τους και απλώς να διατηρηθούν τα 
δεδομένα σας από το κέντρο μας. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια δυνατότητα σας απονέμεται 

από την υφιστάμενη νομοθεσία. Εφόσον δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενδέχεται να μην έχουμε υποχρέωση  να 
ικανοποιήσουμε ένα τέτοιο αίτημα.  

 Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα που αφορούν εσάς ή το παιδί σας σε συγκεκριμένη μορφή 
και να ζητάτε την μεταβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον τούτο προβλέπεται στον νόμο για την εκάστοτε 

διενεργούμενη επεξεργασία.  

 Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εντός των περιορισμών 
που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Ομοίως το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και ενδέχεται η εταιρεία να έχει βάσιμους 

λόγους να αρνηθεί την ικανοποίησή του.  

 Δικαίωμα  ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εφόσον μία επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, 

έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε άμεσα, εύκολα και ανέξοδα την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε για την συνέχιση της επεξεργασίας 

αυτής. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει 
συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.  

 Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: αν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας 

σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή των δεδομένων του παιδιού σας έχει δικαίωμα να υποβάλλεται 
καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).  

Προκειμένου, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, καθώς και για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση σχετικά με αυτά και τις 
προϋποθέσεις άσκησής τους, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του κέντρου μας στα στοιχεία επικοινωνίας που 

αναφέρονται στην παρούσα και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα σας παρέχει κάθε περαιτέρω 
ενημέρωση και καθοδήγηση για τα βήματα που χρειάζεται να κάνετε. Ομοίως, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να απευθύνετε 

οποιεσδήποτε απορίες, ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση των δεδομένων σας.  
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Φανή Σπυρακοπούλου  

Email: info@littles.gr 
Τηλέφωνο: 2108073054 

Διεύθυνση: Θεόδωρου Δηληγιάννη 11, Κηφισιά 14561 
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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ  

 
Αφού διάβασα προσεκτικά την ανωτέρω ενημέρωση για την σκοπούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού μου, με την 

υπογραφή της δήλωσης αυτής, συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού από το Littles, ως υπεύθυνου επεξεργασίας. 
Συγκεκριμένα, συναινώ στην λήψη φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού του παιδιού μου στα πλαίσια της συμμετοχής του στο κέντρο, σε 

δραστηριότητες και εκδηλώσεις αυτού, οποιουδήποτε είδους, για τον σκοπό της παραγωγής αναμνηστικού υλικού με αποδέκτη εμένα. Για 
οποιαδήποτε άλλη χρήση ή κοινοποίηση του υλικού αυτού θα πρέπει να ερωτώμαι προηγουμένως και να παρέχω την ξεχωριστή εκάστοτε 

συγκατάθεσή μου. Ενημερώθηκα επίσης για τα δικαιώματα μου και τον τρόπο που μπορώ να τα ασκήσω και επίσης ενημερώθηκα ότι μπορώ να 

ανακαλέσω την συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή και ανέξοδα, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση info@littles.gr είτε 
επικοινωνώντας τηλεφωνικά ή με συστημένη επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας που 

αναφέρονται στην παρούσα. Σε περίπτωση ανάκληση της συναίνεσής μου, οφείλετε να διαγράψετε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του 
παιδιού μου και να παύσετε κάθε πράξη επεξεργασίας. Τέλος, δηλώνω ότι η παρούσα συγκατάθεσή μου ισχύει μέχρι την ανάκλησή της από 

εμένα.  
Ημερομηνία: ……./……./…….. 

Ο Δηλών γονέας/κηδεμόνας 
 

 
 

[Όνομα – υπογραφή] 
 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WWW.MYKIDSDO.GR 
 

Αφού διάβασα προσεκτικά την ανωτέρω ενημέρωση για την σκοπούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού μου στα πλαίσια 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.mykidsdo.gr, με την υπογραφή της δήλωσης αυτής, συναινώ στην επεξεργασία αυτή των προσωπικών 

δεδομένων του παιδιού μου από το Littles, ως υπεύθυνου επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, συναινώ στην λήψη και μεταφόρτωση φωτογραφικού και 
οπτικοακουστικού υλικού του παιδιού μου στη εν λόγω εφαρμογή, καθώς και λοιπών δεδομένων των δραστηριοτήτων το στα πλαίσια της 

συμμετοχής του στο κέντρο, σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις αυτού, οποιουδήποτε είδους, για τον σκοπό της καθημερινής παρακολούθησης 
και ενημέρωσής μου για την συμμετοχή του παιδιού μου στο Littles και για την πρόοδο, τις δραστηριότητες, την μέριμνα και την ευδόκιμη 

φοίτηση του. Επίσης παρέχω την συγκατάθεσή μου για την κοινοποίηση μέρους των δεδομένων αυτών και στους λοιπούς γονείς/κηδεμόνες και 
συμμαθητές/τριες του τμήματος του παιδιού μου, για τους σκοπούς εμβάθυνσης των δεσμών μεταξύ της σχολικής μας κοινότητας, πληρέστερης 

εικόνας τους περιβάλλοντος κοινωνικοποίησης του παιδιού μου και καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των γονέων/κηδεμόνων. Ενημερώθηκα 
επίσης για τα δικαιώματα μου και τον τρόπο που μπορώ να τα ασκήσω και επίσης ενημερώθηκα ότι μπορώ να ανακαλέσω την συγκατάθεσή μου 

ανά πάσα στιγμή και ανέξοδα, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση info@littles.gr είτε επικοινωνώντας τηλεφωνικά ή με 
συστημένη επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρούσα. Σε 

περίπτωση ανάκληση της συναίνεσής μου, οφείλετε να διαγράψετε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του παιδιού μου και να παύσετε κάθε 
πράξη επεξεργασίας.  

Τέλος, δηλώνω ότι η παρούσα συγκατάθεσή μου ισχύει μέχρι την ανάκλησή της από εμένα.  

 
Ημερομηνία: ……./……./…….. 

Ο Δηλών γονέας/κηδεμόνας 
 

 
 

 
[Όνομα – υπογραφή] 

 
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ 
 

Αφού διάβασα προσεκτικά την ανωτέρω ενημέρωση για την σκοπούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου δεδομένων, με την 
υπογραφή της δήλωσης αυτής, συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας μου από το Littles, ως υπεύθυνου 

επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, συναινώ στην διαβίβαση των στοιχείων επικοινωνίας μου σε άλλους γονείς/κηδεμόνες συμμαθητών/τριών του 
παιδιού μου, εφόσον το ζητήσουν, προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των γονέων/κηδεμόνων και να εμβαθύνονται οι σχέσεις 

μεταξύ της σχολικής κοινότητας. Εφόσον λάβει χώρα τέτοια κοινοποίηση θα ενημερώνομαι για τους αποδέκτες των στοιχείων μου αυτών. 
Ενημερώθηκα επίσης για τα δικαιώματα μου και τον τρόπο που μπορώ να τα ασκήσω και επίσης ενημερώθηκα ότι μπορώ να ανακαλέσω την 

συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή και ανέξοδα, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση info@littles.gr είτε επικοινωνώντας 
τηλεφωνικά ή με συστημένη επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην 

παρούσα. Σε περίπτωση ανάκληση της συναίνεσής μου, οφείλετε να παύσετε την ως άνω κοινοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας μου.  
Τέλος, δηλώνω ότι η παρούσα συγκατάθεσή μου ισχύει μέχρι την ανάκλησή της από εμένα.  

 
Ημερομηνία: ……./……./…….. 

Ο Δηλών γονέας/κηδεμόνας 
 

 
 

 

[Όνομα – υπογραφή] 
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