ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗΣ / ΓΟΝΕΑΣ / ΚΗ∆ΕΜΟΝΑΣ
ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

1)Χρήσης προσωπικών δεδομένων και ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα)
2)Συλλογής και επεξεργασίας εικόνας (σε φωτογραφίες και βίντεο) του παιδιού μου
Έχω ενημερωθεί για τα παρακάτω:
• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους γονείς - κηδεμόνες και τα ανήλικα τέκνα τους, συλλέγονται από
την «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Γ.Α. Καλύβας ΑΕ» (Εταιρεία) σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
(ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR») και τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η συλλογή και επεξεργασία τους έχει
αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία και υπηρεσίες
σχετικές με το σκοπό της Εταιρείας, επίσης για λόγους υγείας - ιατρικούς, καθώς και για την διευκόλυνση της επικοινωνίας
αυστηρώς και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού της εταιρείας.
• Αυτά τα δεδομένα (ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, κλπ) αναφέρονται στην Αίτηση
Κατασκηνωτή και στο Δελτίο Υγείας που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας και λαμβάνονται κατόπιν ελεύθερης και
ρητής συγκατάθεσης του γονέα ή κηδεμόνα για τις ανάγκες της εγγραφής αλλά και της συμμετοχής των ανήλικων παιδιών
για τα οποία ασκεί την επιμέλεια στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης.
• Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν μόνο άτομα που έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας. Δεν
κοινοποιούνται πουθενά, είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα διατηρηθούν στις απόλυτα προστατευμένες και ελεγχόμενες
εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Τα άτομα αυτά δεν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μετά την αποχώρησή τους
από την επιχείρηση.
• Τα δεδομένα αυτά μπορούν να κοινοποιηθούν σε κάθε αρμόδια αρχή σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας (π.χ. Δημόσιες αρχές, Ασφαλιστικοί φορείς, ΟΑΕΔ).
• Τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα) αποθηκεύονται για ένα έτος, από την γνωστοποίηση τους. Τα
απλά προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να λήξει η περίοδος συμμετοχής του κατασκηνωτή, πλέον το διάστημα
που απαιτεί η φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία. Μέγιστη διάρκεια παραμονής των δεδομένων στα εταιρικά μας
αρχεία είναι τα 10 έτη από την εξόφληση διαμονής του παιδιού.
• Για το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και
φορητότητας, εναντίωσης αποστέλλοντας το αίτημά σας στο camp@kalivas.net, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην
Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας www.kalivas.net.
• Η Εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου όταν κρίνεται απαραίτητο.
Ο γονέας/κηδεμόνας δηλώνει υπεύθυνα ότι:
• Επιβεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων
(ευαίσθητα), δικών μου και των ανήλικων παιδιών για τα οποία ασκώ την επιμέλεια, και παρέχω με πλήρη επίγνωσή μου,
συγκατάθεση στην Εταιρεία για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.
• Κατανοώ ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάξει την Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται στον ιστότοπο
www.kalivas.net αν κριθεί αναγκαίο από τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νόμο.
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους λειτουργίας, την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, και τον κανονισμό της
κατασκήνωσης όπως αυτά περιγράφονται στον ιστότοπο www.kalivas.net.
ΣΥΝΑΙΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ: ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η Εταιρεία, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών, μπορεί να παρουσιάσει ομαδικές φωτογραφίες και βίντεο
(οπτικοακουστικό υλικό) με τους κατασκηνωτές στην ιστοσελίδα της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της (Facebook,
Instagram, Twitter, Vimeo, YouTube) και σε άλλα προωθητικά έντυπα της, από τη συμμετοχή τους σε αθλητικές, ψυχαγωγικές
και άλλες δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Η Εταιρεία θα καταστρέψει τις φωτογραφίες και τα βίντεο που δεν προτίθεται
να χρησιμοποιήσει. Συναινώ να εμφανίζεται το παιδί μου σε φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό που πλαισιώνουν
τα παραπάνω.
ΣΥΝΑΙΝΩ
ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση για τα προγράμματα και νέα της Εταιρείας μέσω email, μηνύματος (SMS, Viber κλπ),
newsletter, τηλεφωνικών επικοινωνιών. ΝΑΙ
ΟΧΙ
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