Φόρμα ενημέρωσης και συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Γονέα/Κηδεμόνα καθώς και Κατασκηνωτή/-τριας.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ ……………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ/ΤΩΝ ………………………………………………………………………
Η κατασκήνωση «HAPPY SUMMER DAYS ΑΕ» επεξεργάζεται με βάση τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει. Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων σας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
(https://www.happydays.gr) προκειμένου να ενημερωθείτε, να κατανοήσετε και να δώσετε ελεύθερα την
απαραίτητη για εμάς συγκατάθεσή σας .
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Ο

υπογράφων/-ουσα

δηλώνω

ότι

ενημερώθηκα

για

την

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

(https://www.happydays.gr) με την οποία συμφωνώ και συναινώ για την συλλογή, καταχώριση,
αποθήκευση και ανάκτηση προσωπικών μου στοιχείων και του ανήλικου τέκνου μου - κατασκηνωτή
(ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο & οικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση,
ονοματεπώνυμο ανήλικου κατασκηνωτή, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο κατασκηνωτή) σε έντυπο
"Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εγγραφής" για τους παρακάτω σκοπούς.

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος εγγραφής στην
κατασκήνωση

ΣΥΝΑΙΝΩ:

ΝΑΙ

⃣

ΟΧΙ

⃣

2. Επικοινωνία για την ενημέρωση εγγραφής στην
κατασκήνωση

ΣΥΝΑΙΝΩ:

ΝΑΙ

⃣

ΟΧΙ

⃣

3. Αποστολή Newsletters και διάφορων άλλων
ενημερωτικών μηνυμάτων

ΣΥΝΑΙΝΩ:

ΝΑΙ

⃣

ΟΧΙ

⃣

Ενημερώθηκα ότι μπορώ να ανακαλέσω ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παραπάνω συγκαταθέσεις
ανά πάσα στιγμή, οπότε τα εν λόγω προσωπικά μου στοιχεία και του ανήλικου τέκνου μου/κατασκηνωτή
διαγράφονται και καταστρέφονται και ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Ημερομηνία ……..…/…....…./…………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Εμπιστευτικό
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Φόρμα ενημέρωσης και συγκατάθεσης ως προς τη συλλογή και επεξεργασία εικόνας
σε Φωτογραφίες και Βίντεο Κατασκηνωτή/-τριας.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ ……………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ/ΤΩΝ ………………………………………………………………………
Αγαπητοί γονείς,
Η κατασκήνωση «HAPPY SUMMER DAYS ΑΕ» επεξεργάζεται με βάση τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, τα οποία είναι απαραίτητα για την συμμετοχή των παιδιών
σας στην κατασκήνωση.
Στην έννοια των προαναφερόμενων "προσωπικών δεδομένων" που οφείλει να προστατεύει η κατασκήνωσή
μας, συμπεριλαμβάνονται οι φωτογραφίες και βίντεο των παιδιών σας, που αποτυπώνουν αξέχαστες και
μοναδικές στιγμές της κατασκηνωτικής τους ζωής.
Η κατασκήνωση προτίθεται να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού
σας από τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες της
κατασκήνωσης. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποστέλλονται σε εσάς και είναι δυνατό να αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της κατασκήνωσης (π.χ. φωτογραφίες αθλητικών ομάδων, ομίλων, κ.λπ.) ή να δημοσιευθούν στα
κοινωνικά δίκτυα (πχ. Facebook, Intragram, κτλ.) της κατασκήνωσης. Επίσης, οι φωτογραφίες εκτυπώνονται
σε αναμνηστικά λευκώματα/έντυπα που η κατασκήνωση εκδίδει και διανέμει σε όλους τους κατασκηνωτές
και στους γονείς τους.
Διαβάστε

προσεκτικά

(Φωτογραφιών/Βίντεο),

και

κατανοήστε

όπως

την

αναλυτικά

επεξεργασία

των

περιγράφεται

προσωπικών

στην

δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

σας

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

(https://www.happydays.gr) προκειμένου να ενημερωθείτε, να κατανοήσετε και να δώσετε ελεύθερα την
απαραίτητη για εμάς συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών από την εταιρία μας.
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Ο υπογράφων/-ουσα δηλώνω ότι ενημερώθηκα και παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την λήψη
φωτογραφιών/βίντεο και τήρησή τους σε αρχείο για τον σκοπό και τον τρόπο που φαίνονται παρακάτω:
α. Δημοσίευση σε ενημερωτικά και αναμνηστικά
έντυπα της κατασκήνωσης.
β. Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της κατασκήνωσης.

ΣΥΝΑΙΝΩ:

ΝΑΙ

ΣΥΝΑΙΝΩ:

ΝΑΙ

⃣

⃣

ΟΧΙ

⃣

ΟΧΙ

⃣

γ. Ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα της
ΣΥΝΑΙΝΩ:
ΝΑΙ ⃣
ΟΧΙ ⃣
κατασκήνωσης όπως Facebook, Instagram, Twitter,
κλπ.
Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παραπάνω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή,
οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού σας θα διαγράφονται. Η εν λόγω υποχρέωση
προφανώς

δεν

υφίσταται

για

φωτογραφίες

που

έχουν

ήδη

συμπεριληφθεί

σε

αναμνηστικά

λευκώματα/έντυπα της κατασκήνωσης ή έχουν δημοσιευθεί στα κοινωνικά δίκτυα της κατασκήνωσης.
Επίσης, σε περίπτωση φωτογραφιών/βίντεο όπου απεικονίζονται περισσότερα παιδιά, ενδεχόμενη άρνησή
σας να συγκατατεθείτε στην εμφάνιση του παιδιού σας ή η εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής
σας, δεν συνεπάγεται τη μη λήψη - ή αντίστοιχα την καταστροφή - των φωτογραφιών/βίντεο, αλλά τη
θόλωση μόνο της εικόνας (πρόσωπο και σώμα) του δικού σας παιδιού.
Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί
(δημοσίευση σε λεύκωμα, ανάρτηση στην ιστοσελίδα κλπ.).
Ημερομηνία ……..…/…....…./…………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ

Εμπιστευτικό
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