Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού
(εφεξής «η Εφορεία»), η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (εσάς και των μαθητών)
αλλά και όλων των φυσικών προσώπων που μας εμπιστεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα
έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά
μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να
διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις πρόνοιες της
ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Αυτή η Δήλωση αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μέσα από την παραλαβή και
συμπλήρωση των διάφορων εντύπων/ βεβαιώσεων , όταν επικοινωνείτε με τα γραφεία μας
τηλεφωνικώς ή όταν μας επισκέπτεστε στα γραφεία της Εφορείας.
Ποιοι είμαστε;
Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού, όντας νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου η
λειτουργία της διέπεται από τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 έως 2001
(108(I)/1997) και των σχετικών Κανονισμών ως αυτοί τροποποιούνται από καιρό σε καιρό
(εφεξής «η Νομοθεσία»).
Σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της Νομοθεσίας, οι κύριες αρμοδιότητες της Σχολικής
Εφορείας είναι:
●

Να αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των σχολείων του δήμου ή της κοινότητας που
βρίσκονται στα όριά της, να εποπτεύει το προσωπικό της και να συνεργάζεται με τις
διευθύνσεις των σχολείων και τη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου για την καλύτερη
λειτουργία τους.

●

Να ανεγείρει, να επεκτείνει, να συντηρεί και να βελτιώνει τα οικεία σχολικά κτίρια.

●

Να μεριμνά για την ανέγερση ή την κατεδάφιση, τη βελτίωση, την επέκταση και συντήρηση
οποιασδήποτε φύσης της οικοδομής, με σκοπό την αύξηση των πόρων των σχολείων που
διαχειρίζεται και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών σκοπών.

●

Να εξασφαλίζει, να διαχειρίζεται και να φροντίζει για τη συντήρηση του εξοπλισμού κάθε
σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής
Σχολείου.

●

Να διαχειρίζεται τους προϋπολογισμούς της αναφορικά με τα οικεία σχολεία, λαμβάνοντας
υπόψη τις εισηγήσεις των οικείων Συμβουλευτικών Επιτροπών Σχολείων.

●

Να επιλαμβάνεται, σε συνεργασία με τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές Σχολείων,
θεμάτων ευημερίας και ασφάλειας των μαθητών.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων μας στο πλαίσιο της πιο πάνω Νομοθεσίας, συλλέγοντας
πληροφορίες από εσάς, δρούμε ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων (ΥΕΔ) και βάσει
νόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε πληροφορίες για εμάς, για το λόγο και τον
τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, και για τα δικαιώματα που έχετε πάνω σε αυτά.
Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση, προκειμένου
να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.
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Προσωπικά δεδομένα
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ε.Ε
(εφεξής «Ο Κανονισμός») , τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως:
«οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο
(υποκείμενο δεδομένων). Αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί
άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό
αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή
περισσότερους παράγοντες που αφορούν την φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική,
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου».

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
Κατά την παραλαβή και εξέταση των πιο κάτω εντύπων/ βεβαιώσεων:
1. Έντυπο Υποβολής Ένστασης για Εγγραφή Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης.
2. Βεβαίωση Δικαιούχου.
3. Βεβαίωση Παραλαβής Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
•

Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας.

•

Αριθμό ταυτότητας/ διαβατηρίου του/της μαθητή/τριας.

•

Ημερομηνία γέννησης μαθητή/τριας.

•

Διεύθυνση κατοικίας.

•

Αριθμό σχολικού μητρώου του/της μαθητή/τριας και σχολείο στο οποίο φοιτά.

•

Ονοματεπώνυμο γονέων/ κηδεμόνα.

•

Στοιχεία επικοινωνίας γονέων/ κηδεμόνα.

•

Αριθμός ταυτότητας/ διαβατηρίου γονέων/κηδεμόνα.

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας:
Ο
διαδικτυακός
τόπος
της
Εφορείας
Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων
Λεμεσού
(www.eforialemesou.org.cy) δεν χρησιμοποιεί cookies και άρα δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει
δεδομένα κατά την περιήγηση σας στη σελίδα μας.

Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων
Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών οι θεμελιώδεις αρχές που
λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό της παρούσας Δήλωσης είναι οι εξής:
1. Το μείζον συμφέρον των παιδιών, ως άτομα τα οποία δεν έχουν αποκτήσει ακόμη τη
σωματική και ψυχολογική ωριμότητα άρα έχουν ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας από
άλλα πρόσωπα.
2. Η προστασία και φροντίδα για την ευημερία των παιδιών.
3. Το δικαίωμα του παιδιού στην ιδιωτική ζωή.
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4. Το δικαίωμα της νομικής αντιπροσώπευσης ενός παιδιού προκειμένου να ασκήσει τα
περισσότερα από τα δικαιώματα του.
5. Τη σύγκρουση του μείζονος συμφέροντος των παιδιών με το δικαίωμα στην προστασία
των δεδομένων τους, κατά την οποία υπερτερεί το πρώτο.
6. Την προσαρμογή της άσκησης των δικαιωμάτων του παιδιού στο βαθμό ωριμότητας
του.
7. Το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών στην άσκηση των δικαιωμάτων της ελεύθερης
έκφρασης της γνώμης τους όταν αποκτούν επαρκή ικανότητα και την λήψη της από
κοινού απόφασης με τους γονείς τους.

Η συγκατάθεση ως ο βασικός κανόνας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των
ανηλίκων
Οι επεξεργασία από εμάς των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/ παιδιών γίνεται στη βάση
της συγκατάθεσης των νόμιμων αντιπροσώπων τους δηλαδή τους γονείς/κηδεμόνες.

Ποιες αρχές τηρούμε;
Αυτή η Δήλωση απορρήτου δηλώνει πώς εμείς, η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού,
συλλέγουμε και χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε τις
υπηρεσίες μας, να διατηρούμε επαφή μαζί σας και να διαχειριζόμαστε αιτήματα ή παράπονα
που μας υποβάλετε.
Η Εφορεία , επεξεργάζεται (συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιήσει) τις πληροφορίες που
λαμβάνει από εσάς σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 5 του Κανονισμού (ΓΚΠΠΔ). Αυτό
σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και
θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο, συλλέγονται πάντα για καθορισμένους και ρητούς
νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με
τους σκοπούς αυτούς.
Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από
εσάς ακριβείς κι ενημερωμένες και να μην τις κρατήσουμε για περισσότερο διάστημα, απ’ όσο
είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση του σκοπού για τον οποίο τις έχουμε συλλέξει. Το
διάστημα αυτό δύναται να παραταθεί σε ορισμένες περιπτώσεις και σε σχέση με ορισμένα
είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, πρόνοιες Νόμου και Κανόνων Δικαίου που εκδίδονται
κατά διαστήματα και αφορούν και/ή ρυθμίζουν το έργο και τις αρμοδιότητες της Σχολικής
Εφορείας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:
Μετά την παραλαβή και εξέταση των εντύπων/ βεβαιώσεων που συμπληρώνετε και
αποστέλλετε στα γραφεία μας, αυτά μεταβιβάζονται στο αρμόδιο τμήμα και λειτουργούς του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για αξιολόγηση, έγκριση και τη λήψη της τελικής
απόφασης σχετικής με το αίτημα σας.
Στο παρόν στάδιο δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παρόχους
υπηρεσιών που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας ή/και με την Εφορεία Ελληνικών
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Εκπαιδευτηρίων. Στην περίπτωση που το πράξουμε θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων
και δεν θα προχωρήσουμε με τέτοια διαβίβαση παρά μόνο όταν ικανοποιηθούμε ότι τα τρίτα
μέρη με τα οποία θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα δεσμεύονται με την
υποχρέωση εχεμύθειας και είναι σε θέση να διατηρήσουν τα στοιχεία σας με ασφάλεια και
μόνο στο πλαίσιο νόμιμων σκοπών επεξεργασίας.
Η Εφορεία δεν επεξεργάζεται και δεν διαβιβάζει τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα σε
τρίτα μέρη χωρίς την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση, παρά μόνο στην περίπτωση που
υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος επεξεργασίας όπως νομική υποχρέωση.
H Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που μας
παρέχετε για να λάβει οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη απόφαση που μπορεί να σας
επηρεάσει.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες σας;
Κατά την εξέταση των αιτημάτων σας ο χρόνος διατήρησης των στοιχείων που μας παρέχετε
εσείς οι ίδιοι (π.χ στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας) ποικίλει ανάλογα με το χρόνο ικανοποίησης
του αιτήματός σας.
Κρατούμε αντίγραφα των συμπληρωμένων εντύπων/ βεβαιώσεων μέχρι το σημείο όπου αυτά
διαβιβάζονται στο Υπουργείο Παιδείας για περαιτέρω εξέταση και έγκριση και προχωρούμε σε
ασφαλή καταστροφή όλων των αντιγράφων όταν λάβουμε ειδοποίηση ότι π.χ. το αίτημα σας
έχει ικανοποιηθεί και έχετε λάβει την τελική απόφαση του Υπουργείου.

Τα δικαιώματά σας πάνω στις πληροφορίες σας
Η Εφορεία κατόπιν αιτήματός σας, μπορεί να επιβεβαιώσει ποιες πληροφορίες διατηρεί για
εσάς και πώς αυτές υπόκεινται σε επεξεργασία. Εφόσον η Εφορεία διατηρεί προσωπικά
δεδομένα για εσάς μπορείτε να ζητήσετε τις κάτωθι πληροφορίες:
•

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας ώστε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί
του.

• Τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
σας.
• Εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα της Εφορείας Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού ή τρίτου μέρους, πληροφορίες για αυτά τα συμφέροντα.
• Τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, αποθηκεύτηκαν και
επεξεργάστηκαν που αφορούν το παιδί σας και εσάς.
• Τον αποδέκτη ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους διατέθηκαν/θα διατεθούν τα
δεδομένα.
• Αν και εφόσον μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε μια Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό,
πληροφορίες για το πώς διασφαλίζουμε ότι αυτό γίνεται με ασφάλεια. Η Ε.Ε έχει εγκρίνει
την αποστολή προσωπικών δεδομένων σε κάποιες χώρες επειδή πληρούν ένα ελάχιστο
επίπεδο προστασίας δεδομένων. Σε άλλες περιπτώσεις, διασφαλίζουμε πως υπάρχουν
ειδικά μέτρα για να διασφαλιστούν οι πληροφορίες σας.
• Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα σας.
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• Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας να διορθώσετε, διαγράψετε, περιορίσετε ή
εναντιωθείτε σε κάποιες επεξεργασίες.
• Πληροφορίες για το δικαίωμά σας να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας σχετικά με μια
επεξεργασία που είχε ως νόμιμη βάση τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.
• Τον τρόπο υποβολής παραπόνου/ καταγγελίας με το γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.
• Εάν η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νόμιμη ή συμβατική απαίτηση,
καθώς και εάν είστε υποχρεωμένος να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα και τις πιθανές
συνέπειες της παράλειψης παροχής αυτών των δεδομένων.
• Την πηγή των προσωπικών δεδομένων εφόσον αυτά δε συλλέχθηκαν απευθείας από εσάς.
• Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες και πληροφορίες των αυτοματοποιημένων λήψεων αποφάσεων,
όπως η δημιουργία προφίλ καθώς και τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες μιας
τέτοιας επεξεργασίας (αν και εφόσον πράγματι γίνεται).

Το δικαίωμα πρόσβασης των δεδομένων διέπεται από τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας
για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και απαιτείται η προηγούμενη
ταυτοποίηση του νόμιμου κατόχου των δεδομένων.
Για να υποβάλετε αίτημα μέσω email, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου, παρακαλούμε
χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εφορείας κα. Μαρία Στυλιανού
στο
Email: dpo@eforialemesou.org.cy

Με τα γραφεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού:
Τηλ: 25692002
Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού
Τ.Θ. 51550
3506, Λεμεσός, Κύπρος.

Δικαίωμα Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dataprotection.gov.cy): Τηλεφωνικό Κέντρο: +357. 22 818456, Fax: +357.22
304565, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: commissioner@dataprotection.gov.cy.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 10/11/2019
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