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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 

Στοιχεία μαθήτριας/του 

Όνομα: _______________________________________________________________ 

Επώνυμο: _____________________________________________________________ 

Ηλικία: ___________________________________________ 

Στοιχεία υπογράφοντος / υπογράφουσας (εφόσον πρόκειται για ανήλικη μαθήτρια/τη)   

Ονοματεπώνυμο Πατέρα μαθήτριας/του: ______________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο Μητέρας μαθήτριας/του: _____________________________________________ 

 

Το παρόν έντυπο συγκατάθεσης («Συγκατάθεση») επισυνάπτεται ως παράρτημα στην Έντυπη Ενημέρωση 

Πελάτη περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Ενημέρωση»). Οποιεσδήποτε πληροφορίες 

παρέχονται επί της Ενημέρωσης ισχύουν και για τη Συγκατάθεση και θεωρείται ότι παρέχονται όπως 

απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για την λήψη της συγκατάθεσής σας. Με το παρόν έντυπο, μας δίνετε 

τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας  δεδομένων ως εξής : 

 Είδη Δεδομένων: Όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της Ενημέρωσης. 

 Νομική Βάση και Σκοποί Επεξεργασίας: Όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 της Ενημέρωσης. 

 Κατηγορίες Αποδεκτών των Δεδομένων: Όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 της Ενημέρωσης. 

 Διαβιβάσεις προς Τρίτες Χώρες: Όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της Ενημέρωσης. 

 Μέτρα Ασφαλείας: Όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 της Ενημέρωσης. 

 Περίοδος Διατήρησης Δεδομένων: Όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 της Ενημέρωσης. 

 Τα Δικαιώματά σας: Όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 της Ενημέρωσης. 

 Ταυτότητα και Στοιχεία Επικοινωνίας: Όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 της Ενημέρωσης. 

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι η συγκατάθεσή σας δίνεται ελευθέρως χωρίς να έχετε σχετική 

υποχρέωση στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή 

σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας 

των δεδομένων σας, που έχει λάβει χώρα πριν την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας 

λαμβάνει χώρα εγγράφως με υποβολή σχετικού εντύπου ανάκλησης προς την Επιχείρησή μας. Με την 

επιφύλαξη των παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων, όπως περιγράφεται παραπάνω, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συνεργασίας με την 

http://www.elliparaskeva.gr/


επιχείρηση μας. 

Με την υπογραφή του παρόντος δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της Ενημέρωσης και της 

Συγκατάθεσης και συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο 

της συνεργασίας με τη Σχολή Χορού «Έλλη Παρασκευά» όπως περιγράφεται παραπάνω. 

 

Επίσης παρέχω τη ρητή συγκατάθεση για τις κάτωθι ειδικές χρήσεις:  

 

1) Ανάρτηση και προβολή στην ιστοσελίδα της Σχολής επιλεγμένων φωτογραφιών ή 

βιντεοσκοπημένων στιγμιότυπων ήχου και εικόνας, που λαμβάνονται ή έχουν ήδη ληφθεί από τους 

δασκάλους σε διάφορες περιστάσεις των χορευτικών δράσεων της Σχολής (μαθήματα, εξετάσεις, open 

classes, παραστάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συμμετοχής σε gala χορού ή διαγωνισμούς) 

 

ΣΥΝΑΙΝΩ       ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ 

      

2) Ετήσιο αναμνηστικό άλμπουμ που εκδίδεται από τη Σχολή και φυλάσσεται εντός αυτής ή 

φωτογραφιών. 

 

ΣΥΝΑΙΝΩ       ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ 

 

3) Ανάρτηση και προβολή στους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί η Σχολή 

(Facebook, Instagram & YouTube) επιλεγμένων φωτογραφιών ή βιντεοσκοπημένων στιγμιότυπων 

ήχου και εικόνας, που λαμβάνονται ή έχουν ήδη ληφθεί από τους δασκάλους σε διάφορες περιστάσεις των 

χορευτικών δράσεων της Σχολής (μαθήματα, εξετάσεις, open classes, παραστάσεις, εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, συμμετοχής σε gala χορού ή διαγωνισμούς) 

 

ΣΥΝΑΙΝΩ       ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ  

 

4)   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά e-mail που αφορούν τη λειτουργία, το πρόγραμμα και τις δράσεις 

της Σχολής. 

 

ΣΥΝΑΙΝΩ       ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ 

 

 

 

Ο ΔΗΛΩΝ/Η ΔΗΛΟΥΣΑ 

[τόπος ημερομηνία] 

 

______________ 

[όνομα επίθετο] 


