
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗΣ / ΓΟΝΕΑΣ / ΚΗ∆ΕΜΟΝΑΣ  
ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ  

1)Ενηµέρωσης για τη Χρήση προσωπικών δεδοµένων και ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδοµένων. 
(ευαίσθητα)  
2)Συγκατάθεσης στη Συλλογή και επεξεργασία εικόνας (σε φωτογραφίες και βίντεο) του παιδιού µου.  
3)Συγκατάθεσης στην επικοινωνία για σκοπούς προώθησης/ενηµέρωσης για υπηρεσίες και 
προγράµµατα της Κατασκήνωσης. 
     

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η Κατασκήνωση Καλύβας  σας ενηµερώνει  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» (Κατασκήνωση), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη 
(Ι.Καρατάσιου 1, τηλ. 2310-264202), 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 Κατασκήνωση και υπηρεσίες 
σχετικές µε το σκοπό της Κατασκήνωσης, καθώς και για την διευκόλυνση της επικοινωνίας αυστηρώς και µόνο στο 
πλαίσιο του σκοπού της Κατασκήνωσης (νοµική βάση: η εκτέλεση της σύµβασης µας). Επίσης, ορισµένα δεδοµένα (πχ 
ΑΦΜ) συλλέγονται για σκοπούς τήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία στην Κατασκήνωση, 
όπως για παράδειγµα την έκδοση φορολογικών παραστατικών (νοµική βάση: συµµόρφωση σε νοµική υποχρέωση), ενώ 
άλλα (πχ ΑΜΚΑ) για την ενηµέρωση των φορέων (ΟΑΕΔ, Ασφαλιστικών Ταµείων), όταν αυτοί καλύπτουν τα έξοδα της 
διαµονής του παιδιού στην κατασκήνωση, για τη διασταύρωση της παροχής των υπηρεσιών από την Εταιρία και την 
πληρωµή της (νοµική βάση: εκτέλεση σύµβασης & παροχή κοινωνικοασφαλιστικών παροχών). Επίσης για λόγους υγείας 
– ιατρικούς των κατασκηνωτών, τηρούνται από την Εταιρία δεδοµένα υγείας, µε σκοπό την παροχή ιατρικής περίθαλψης 
από επαγγελµατίες της υγείας (ιατρούς της κατασκήνωσης) (νοµική βάση: ιατρική διάγνωση, παροχή υγειονοµικής 
περίθαλψης ή προστασία ζωτικού συµφέροντος σε σοβαρότερες περιπτώσεις). Σε καµία δραστηριότητα της η 
Κατασκήνωση δεν χρησιµοποιεί δεδοµένα για τη δηµιουργία προφίλ ή για τη λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων χωρίς 
ανθρώπινη παρέµβαση (αυτοµατοποιηµένα).  

• 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 αίτησης 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 µέλη του προσωπικού ή εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν λειτουργικές 
υπηρεσίες στην κατασκήνωση, υπό τον όρο ότι έχουν αναλάβει δέσµευση τήρησης εµπιστευτικότητας. Δεν 
κοινοποιούνται πουθενά, πλην των αρµοδίων αρχών (π.χ. Δηµόσιες αρχές, Ασφαλιστικοί φορείς, ΟΑΕΔ) όταν απαιτείται, 
είναι απολύτως εµπιστευτικά και θα διατηρηθούν στις απόλυτα προστατευµένες και ελεγχόµενες εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης. Κανένα δεδοµένο δεν διαβιβάζεται εκτός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου).  

• 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 του 
διαστήµατος που απαιτεί η φορολογική και ασφαλιστική νοµοθεσία. Μέγιστη διάρκεια παραµονής των φορολογικών 
δεδοµένων στα εταιρικά µας αρχεία είναι τα 10 έτη από την εξόφληση διαµονής του παιδιού.   

• Τα παραπάνω στοιχεία προσωπικών δεδοµένων είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σύµβασης και την παροχή 
των υπηρεσιών που αυτή περιλαµβάνει, καθώς και για την τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας. Σε περίπτωση µη παροχής 
τους η εκτέλεση της σύµβασης θα είναι αδύνατη.  

• Οι γονείς έχουν τα εξής δικαιώµατα σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα τα δικά τους αλλά και των παιδιών τους: το 
δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισµού επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, αποστέλλοντας  
αίτηµά στο gdpr@kalivas.net, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτηµένη στην 
ιστοσελίδα µας www.kalivas.net. Σε περίπτωση µη ικανοποίησης του αιτήµατος ή άλλης παραβίασης της νοµοθεσίας, οι 
γονείς διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας στην αρµόδια Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ 
www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, email: complaints@dpa.gr).  

Ο γονέας / κηδεµόνας δηλώνει υπεύθυνα:  

• 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 στην Κατασκήνωση για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδοµένων αυτών για τους παραπάνω σκοπούς.  

• Κατανοώ ότι η Κατασκήνωση έχει το δικαίωµα να αλλάξει την Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται στον ιστότοπο 
www.kalivas.net αν κριθεί αναγκαίο από τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νόµο.  

• Η Κατασκήνωση µπορεί να επικοινωνήσει µαζί µου στα δηλωθέντα τηλέφωνα ή / και ηλεκτρονική µου διεύθυνση όταν 
κρίνεται απαραίτητο για λόγους που αφορούν τη µεταξύ µας συµφωνία.  

Έλαβα γνώση και κατανόησα τα παραπάνω καθώς και τους όρους λειτουργίας, την Πολιτική Απορρήτου της 
Κατασκήνωσης, και τον κανονισµό της κατασκήνωσης όπως αυτά περιγράφονται στον ιστότοπο 
www.kalivas.net.  

 

   

Ονοµατεπώνυµο Γονέα - Κηδεµόνα: ………………………………………………………………….  

Ονοµατεπώνυµο παιδιού / ών: …………………………………………………………………………..  

Υπογραφή Γονέα - Κηδεµόνα: …………………………………………………………………………….  

 

 

Ηµεροµηνία: ………/…………/………….

https://kalivas.net/politiki-aporritou/


 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Η Κατασκήνωση, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών, µπορεί να προβεί σε λήψη και παρουσίαση οµαδικών φωτογραφιών 
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 Κατασκήνωση θα καταστρέψει εντός 3 µηνών 
τις φωτογραφίες και τα βίντεο που δεν προτίθεται να χρησιµοποιήσει. Η λήψη των παραπάνω εικόνων γίνεται από στελέχη 
/εργαζοµένους της κατασκήνωσης ή από συνεργαζόµενους επαγγελµατίες φωτογράφους, εφόσον αυτοί έχουν αναλάβει 
δέσµευση τήρησης εµπιστευτικότητας και έχουν λάβει µέτρα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Το σχετικό αρχείο 
µπορεί να διατηρηθεί έως και 5 έτη από τη λήψη ή τη δηµόσια παρουσίαση του και πρόσβαση στο δηµοσιευµένο αρχείο 
έχει όποιος επισκέπτεται τα διαδικτυακά µέσα στα οποία δηµοσιεύτηκε ή λαµβάνει το προωθητικό έντυπο στο οποίο 
περιλαµβάνεται. Η µη παροχή συγκατάθεσης εκ µέρους σας για τους παραπάνω σκοπούς, δεν επηρεάζει µε κανένα τρόπο 
τις υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας του παιδιού σας που σας παρέχουµε. 

Ο γονέας / κηδεµόνας έχει τα εξής δικαιώµατα: δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας και 
περιορισµού της επεξεργασίας, αποστέλλοντας αίτηµά στο gdpr@kalivas.net, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Πολιτική 
Απορρήτου που είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα µας www.kalivas.net. Σε περίπτωση µη ικανοποίησης του αιτήµατος ή 
άλλης παραβίασης της νοµοθεσίας, οι γονείς διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας στην αρµόδια Αρχή Προστασίας 
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr, Λ.Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, email: complaints@dpa.gr).  

Επίσης, η συγκατάθεση που δίδεται µε το παρόν µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, µε συνέπεια την διαγραφή ή - σε 
περίπτωση οµαδικών εικόνων - την ανωνυµοποίηση µε θόλωση της εικόνας του παιδιού από τα δικτυακά µέσα όπου 
δηµοσιεύτηκε από το σηµείο της ανάκλησης της και µετά. Καταστροφή τυχόν εντύπων στα οποία συµπεριλήφθηκε το 
υλικό δεν θα είναι δυνατή. Για την ανάκληση της συγκατάθεσης οι γονείς µπορούν να υποβάλλουν αίτηµα στο 
gdpr@kalivas.net.   

Συναινώ να γίνει λήψη και χρήση φωτογραφιών ή βίντεο του παιδιού µου κατά τη συµµετοχή του σε 
αθλητικές, ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες της κατασκήνωσης και να εµφανίζεται το παιδί µου σε 
φωτογραφίες και ψηφιακό ή / και έντυπο οπτικοακουστικό υλικό που ενσωµατώνουν τα παραπάνω.  
 
ΣΥΝΑΙΝΩ                               ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ   
 

   

      

      

      

 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ 

Η Κατασκήνωση ενίοτε πραγµατοποιεί αποστολή ενηµερωτικών µηνυµάτων για την προώθηση υπηρεσιών ή προσφορών 
που µπορεί να σας ενδιαφέρουν. Για το σκοπό αυτό, εφόσον το επιθυµείτε, µπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τον τρόπο 
ή τους τρόπους επικοινωνίας που προτιµάτε. Σε περίπτωση συµφωνίας σας θα χρησιµοποιηθεί το τηλέφωνο ή η 
ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε για τους παραπάνω σκοπούς έως την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Τα στοιχεία 
σας αυτά δεν θα δηµοσιοποιηθούν ούτε θα γίνουν γνωστά σε άλλα πρόσωπα πλην των στελεχών και συνεργατών της 
Κατασκήνωσης που έχουν αναλάβει την επικοινωνία µαζί σας και έχουν δεσµευτεί εγγράφως για την τήρηση της 
εµπιστευτικότητας τους. Η µη παροχή συγκατάθεσης εκ µέρους σας για τους παραπάνω σκοπούς, δεν επηρεάζει µε κανένα 
τρόπο τις υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας του παιδιού σας που σας παρέχουµε.  

Η  συγκατάθεση που δίνετε µε το παρόν µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, µε συνέπεια την παύση της επικοινωνίας µας 
για σκοπούς προώθησης προγραµµάτων και υπηρεσιών µας. Για την ανάκληση της συγκατάθεσης µπορείτε να υποβάλλετε 
αίτηµα στο gdpr@kalivas.net.   

Επίσης, διατηρείτε τα εξής δικαιώµατα: δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας και περιορισµού της 
επεξεργασίας, αποστέλλοντας αίτηµά στο gdpr@kalivas.net, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου που 
είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα µας www.kalivas.net. Σε περίπτωση µη ικανοποίησης του αιτήµατος ή άλλης 
παραβίασης της νοµοθεσίας διατηρείτε το δικαίωµα καταγγελίας στην αρµόδια Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, email: complaints@dpa.gr).  

• Επιθυµώ να λαµβάνω ενηµέρωση για τα προγράµµατα και νέα της Κατασκήνωσης µέσω email newsletter.   

ΝΑΙ            ΟΧΙ   

• Επιθυµώ να λαµβάνω ενηµέρωση για τα προγράµµατα και νέα της Κατασκήνωσης µέσω µηνύµατος. (SMS, 
Viber κλπ) 

ΝΑΙ            ΟΧΙ   

• Επιθυµώ να λαµβάνω ενηµέρωση για τα προγράµµατα και νέα της Κατασκήνωσης µέσω τηλεφώνου.  

ΝΑΙ            ΟΧΙ   

 

   

      

      

Ηµεροµηνία: ………/…………/………….

Ονοµατεπώνυµο Γονέα - Κηδεµόνα: …………………………………………………………………. 

Ονοµατεπώνυµο παιδιού / ών: ………………………………………………………………………….. 

Υπογραφή Γονέα - Κηδεµόνα: …………………………………………………………………………….

Ηµεροµηνία: ………/…………/…………

Ονοµατεπώνυµο Γονέα - Κηδεµόνα: …………………………………………………………………. 

Υπογραφή Γονέα - Κηδεµόνα: …………………………………………………………………………….


