
Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες 

Με βάση τη νέα νομοθεσία περί από κοινού γονικής μέριμνας των γονέων, απαιτείται η συναίνεση 

αμφοτέρων στη συμμετοχή του παιδιού σας στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα αλλά παράλληλα ζητούμε 

και την έγκρισή σας για να πάρει μέρος σε κάποιες επιμέρους δραστηριότητες, όπως παρακάτω. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ :     ΑΜΚΑ : 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΩΝ : 

Α.       Β.  

(Αρ. Ταυτότητας)     (Αρ. Ταυτότητας) 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ : 

 

 

Συναινώ στην συμμετοχή του παιδιού μου στην κατασκήνωση  

 

Επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετέχει σε δραστηριότητες που γίνονται εκτός των 

εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης (πχ εκδρομές, κινηματογράφος κλπ.) πάντα με τη 

συνοδεία των αρμόδιων ομαδαρχών και να χρησιμοποιεί το πούλμαν της κατασκήνωσης για 

την μετακίνησή του προς και από αυτές 

 
Επιτρέπω στο παιδί μου, που γνωρίζει κολύμπι, να συμμετέχει στις θαλάσσιες δραστηριότητες 

της κατασκήνωσης. 

 

Επίσης ενημερώνεσθε ότι, η  Παιδική Εξοχή ΣΑΡΩΝΙΔΑ (Ι. Νεοφώτιστος και ΣΙΑ Ε.Ε.)  αποδίδει 

ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και  εφαρμόζει τις αρχές του νέου 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (GDPR). Στο πλαίσιο αυτό : 

- συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία παιδιών και γονέων/ασκούντων την επιμέλεια, 

- προσβλέπει στην ακρίβεια των συλλεγόμενων στοιχείων,  

- χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την ασφαλή και ποιοτική διαμονή των παιδιών στην 

κατασκήνωση και την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων της επιχείρησης προς ασφαλιστικά 

ταμεία και λοιπούς δημόσιους φορείς, 

- επεξεργάζεται τα δεδομένα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επιβάλουν οι έννομες 

υποχρεώσεις της και μόνο για το σκοπό που έχει λάβει τα δεδομένα αυτά, 

- διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων.  

Παράλληλα, η επιχείρηση σεβόμενη  πλήρως τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, παρέχει τη 

δυνατότητα: 

α) πρόσβασης των υποκειμένων στα υπό επεξεργασία δεδομένα, 

β) διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων, 

γ) περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, 

δ) άρσης της συγκατάθεσης και υποβολής αιτήματος διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, υπό τις 

κατάλληλες νομικές προϋποθέσεις, 

ε) καταγγελίας στην Ανεξάρτητη Αρχή. 

 

Τέλος ζητούμε την συναίνεσή σας για τα παρακάτω : 

•  Συναινώ στη φωτογράφιση του παιδιού μου (ατομικώς ή/και τη συμμετοχή του στην ομαδική 

φωτογραφία των κατασκηνωτών)       ΝΑΙ /ΟΧΙ 

 

•  Συναινώ στην ενδεχόμενη ανάρτηση της φωτογραφίας του παιδιού μου στην ιστοσελίδα της 

κατασκήνωσης ή στο έντυπο φυλλάδιο     ΝΑΙ /ΟΧΙ 

 

•  Επιθυμώ να λαμβάνω φωτογραφίες και ενημέρωση για τις εκδηλώσεις και προσφορές της 

κατασκήνωσης μέσω Email        ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

•  Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση για τις εκδηλώσεις και προσφορές της κατασκήνωσης 

μέσω SMS στα τηλέφωνα που σας έχω δώσει     ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

Οι υπογράφοντες (ημερομηνία, και υπογραφή) : 

Α.      Β.  


