τα πλαίςια τησ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ που οργανώνει το Τπουργείο Παιδείασ και
Θρηςκευμάτων, για τισ ημζρεσ που τα ςχολεία θα είναι κλειςτά λόγω τησ επιδημίασ του
κορωνοϊοφ, ςασ ενημερώνουμε τα παρακάτω.
Οι κηδεμόνερ ηων μαθηηών-μαθηηπιών όλων ηων ηάξεων να πποσωπήζοςν ζηη
δημιοςπγία λογαπιαζμού ζηο ΠΣΔ (Πανελλήνιο Σσολικό Δίκηςο). ( Οδηγίερ ζε
ξεσωπιζηό απσείο ). Η εγγπαθή γίνεηαι από ηον κηδεμόνα κάθε μαθηηή/μαθήηπιαρ
μέζω
ηηρ
εθαπμογήρ
εγγπαθήρ
πος
βπίζκεηαι
ζηη
διεύθςνζη
https://register.sch.gr/students/.
‘Όηαν ολοκληπωθούν οι ζσεηικέρ διαδικαζίερ, μέζω e-mail θα ζαρ πληποθοπήζοςμε
για ηα μαθήμαηα πος θα γίνοςν με αςηόν ηον ηπόπο, ζηο ημήμα πος θοιηά ηο παιδί
ζαρ, και θα δοθούν ζσεηικέρ οδηγίερ.
Άμεζα θα ξεκινήζει η Γ Λςκείος, και θα ακολοςθήζοςν οι άλλερ ηάξειρ.
Ακολοςθεί κείμενο με ενημέπωζη ζσεηικά με ηη σπήζη πποζωπικών δεδομένων ζαρ
καηά ηην εθαπμογή ηων ανωηέπω.
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Κατ’ εφαρμογι του Νζου Ευρωπαϊκοφ Κανονισμοφ Προστασίας Προσωπικϊν Δεδομζνων
2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενθμερϊνουμε σχετικά με τθν επεξεργασία
των προσωπικϊν δεδομζνων σας από το Ελλθνικό Δθμόσιο όπως εκπροσωπείται από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρθσκευμάτων, ως υπεφκυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας
δεδομζνα (e-mail) αποτελοφν αντικείμενο επεξεργασίας από τθ σχολικι μονάδα λόγω
τθς ιδιότθτά σας ως μακθτϊν ι/και γονζων ι κθδεμόνων και τθς σχζσθς σας με το
Ελλθνικό Δθμόσιο, είναι δε αναγκαία για τθν εκπλιρωσθ των σκοπϊν και υποχρεϊσεων
του Ελλθνικοφ Δθμοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τθ διασφάλισθ τθς απρόσκοπτθς
λειτουργίας τθς εκπαιδευτικις δραστθριότθτας κατά τθν περίοδο εφαρμογις των ζκτακτων
μζτρων για τθν αντιμετϊπισθ του κορωνοϊοφ Covid-19 και τθν απαγόρευσθ διδασκαλίας
με φυσικι παρουσία. Επιπλζον, οι μακθτζς κατά τθ συμμετοχι τους στθν εξ αποστάσεως
εκπαίδευσθ
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σε

συνεργαηόμενους
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Παιδείας

και

Θρθσκευμάτων παρόχους υπθρεσιϊν πλθροφορικις και διαδικτυακοφ χϊρου, κατ’
επιλογιν τους, όνομα ι όνομα χριστθ, αποκλειστικά προκειμζνου να καταστεί τεχνικά
δυνατι θ σφγχρονθ εξ αποστάσεως διδασκαλία, μζσω τθς σχετικις πλατφόρμας
τθλεδιασκζψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστθμα ισχφει θ ως άνω
απαγόρευσθ, και εν συνεχεία κα διαγραφοφν από τους εν λόγω παρόχους. Συστινεται θ
σφνδεσθ των μακθτϊν μζσω λογισμικοφ πλοιγθσθς (browser) (και όχι μζσω
εφαρμογις). Ζχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωσθ για το κατά πόσον ι όχι προσωπικά
δεδομζνα που σας αφοροφν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωσθ που τα προσωπικά σας
δεδομζνα υφίστανται επεξεργασία, ζχετε το δικαίωμα πρόσβασθς στα προσωπικά σας
δεδομζνα, λιψθς αντιγράφου αυτϊν, διόρκωσθς ανακριβειϊν, συμπλιρωσθς ελλιπϊν
προσωπικϊν δεδομζνων, διαγραφις προσωπικϊν δεδομζνων, διακοπις τθς επεξεργασίας
τους, λιψθς τους σε δομθμζνθ, κοινϊς χρθσιμοποιοφμενθ και αναγνωρίσιμθ από

μθχανιματα μορφι, διαβίβασις τους σε άλλον υπεφκυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρθσθ
από το Ελλθνικό Δθμόσιο, διαβίβασις τους από το Ελλθνικό Δθμόσιο σε άλλον υπεφκυνο
επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολις καταγγελίας στθν Αρχι
Προστασίας Δεδομζνων Προσωπικοφ Χαρακτιρα, αντίταξθς ανά πάσα στιγμι στθν
επεξεργασία τους για σκοποφς εμπορικις προϊκθσθς. Για οποιαδιποτε απορία ζχετε σε
σχζσθ με τθν επεξεργασία των προσωπικϊν σας δεδομζνων από το Ελλθνικό Δθμόσιο
ι/και τα σχετικά δικαιϊματά σας, παραμζνουμε στθ διάκεσι σας (e-mail επικοινωνίαρ
cst@minedu.gov.gr).

