
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
7ου Δημοτικού Αμαρουσίου 
 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

 
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η _______________________________________________ 
 
του __________________________, ασκών την επιμέλεια του ανηλίκου _______________ 
 
__________________________, το οποίο φοιτά στο ________τμήμα του 7ου Δημοτικού 
Αμαρουσίου, δηλώνω ότι επιτρέπω τη συμμετοχή του σε διαδικασίες ομαδικής & ατομικής 
φωτογράφισης/βιντεοσκόπησης, οι οποίες θα διενεργηθούν στη διάρκεια του σχολικού έτους 
2019-2020 (γιορτές, εκδρομές κτλ), είτε από τους διδάσκοντες, είτε από κάποιο μέλος του ΔΣ 
γονέων και κηδεμόνων, είτε από επαγγελματία φωτογράφο που θα επιλεγεί από το ΔΣ γονέων 
και κηδεμόνων κατόπιν συλλογής σχετικών προσφορών, για αναμνηστικούς λόγους. 
 

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω φωτογραφίσεων / βιντεοσκοπήσεων, κατόπιν επεξεργασίας, δίνατε 
να προσφερθεί προς τους γονείς δωρεάν ή με κάποιο αντίτιμο, αναλόγως της προέλευσης και της 
παραδοτέας μορφής τους, σε τιμές και μορφή που θα είναι εκ των προτέρων γνωστές.  
 

Η συναίνεση των γονέων στις ανωτέρω διαδικασίες δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
ανάληψη υποχρέωσης αγοράς των προϊόντων φωτογράφισης/ βιντεοσκόπησης, αλλά αποτελεί 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή του παιδιού στις εν λόγω διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 

Το παραπάνω υλικό δεν πρόκειται να κοινοποιηθεί με τρόπο, που θα προσβάλλει τα 
Προσωπικά Δεδομένα του παιδιού ή του κηδεμόνα του, αν δεν υπάρχει προηγουμένως έγγραφη 
άδεια από τον κηδεμόνα του. 
 

Το ΔΣ του συλλόγου θα διατηρήσει το υλικό αυτό για τρία (3) χρόνια από τη λήψη του και στη 
συνέχεια θα το καταστρέψει. 
 

Επίσης με την συναίνεση σας, δεσμεύεστε κι εσείς με την σειρά σας, στη μη κοινοποίηση αυτού 
του υλικού, με τρόπο που να θίγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων. 
 

Σε περίπτωση που μετά την εν λόγω συναίνεση σας, επιθυμείτε την ανάκληση της, αυτό μπορεί 
να γίνει με έγγραφη δήλωση σας που θα δώσετε σε μέλος του ΔΣ. 
 

Παρακαλούμε όπως το παρόν επιστραφεί υπογεγραμμένο έως την 12/12/2019, σε μέλος του ΔΣ 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είτε στο πράσινο γραμματοκιβώτιο στην είσοδο του 
σχολείου. 
 

Σε περίπτωση που το παρόν δεν επιστραφεί υπογεγραμμένο, το παιδί δεν θα συμμετάσχει σε 
οποιαδήποτε διαδικασία φωτογράφισης ή βιντεοσκόπησης διενεργηθεί εντός του σχολικού 
έτους. 
 Ο συναινών κηδεμόνας 
 Ημερομηνία  
 ___/___/2019 
 

 Υπογραφή 
 
 
 
 ______________________ 


