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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
για τον 6ο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους με θέμα «Το 

Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» σχολικού έτους 2019-2020 

Ο/Η κάτωθι υπογραφόμενος/η
……………………………………………….……………………………………..………….…., γονέας/κηδεμόνας του/της 
………………………………………………………………………………..……………………………………μαθητή/τριας της 
……….…… τάξης του Λυκείου………………………………………………………………………………………………… 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι έχω ενημερωθεί και ότι επιτρέπω: 

 τη συμμετοχή του/της στον 6ο Μαθητικό Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας «Το 
Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» σχολικού έτους 2019-2020 που οργανώνει η 
Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 
συνεργασία με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ΕΜΕ) και τη δημόσια προβολή του έργου 
του/της, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Συμμετοχής καθώς επίσης 
και

 τη φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση, εάν διακριθεί, στο πλαίσιο της συμμετοχής 
του/της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γνωρίζοντας ότι το υλικό αυτό δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για τυχόν περαιτέρω δημόσια προβολή του εκπαιδευτικού 
προγράμματος.

Με τη συμμετοχή του μαθητή/τριας ως συνδημιουργού στην άνωθεν εκπαιδευτική δράση, 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν («προσωπικά δεδομένα») 
υπόκεινται σε επεξεργασία από το Τμήμα Β’ Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών 
Σχέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του 
ΥΠΑΙΘ.

Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά είναι τα ακόλουθα:
1. Προσωπικά δεδομένα του/της μαθητή/τριας, ως δημιουργού ή συνδημιουργού της 
πνευματικής δημιουργίας:
α) Δεδομένα ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, χρονολογία γέννησης.
β) Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός.
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2. Προσωπικά δεδομένα του γονέα/κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας: 
α) Δεδομένα ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο. 
β) Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός.

3. Προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων δεδομένων ήχου και εικόνας, τα οποία 
περιέχονται στην πνευματική δημιουργία που υποβάλλεται στο πλαίσιο συμμετοχής στον 
διαγωνισμό.

Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος. Περαιτέρω, τα δεδομένα 
ταυτότητας, καθώς και τα δεδομένα που περιέχονται στην πνευματική δημιουργία δύνανται 
να προβάλλονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών και ιστοσελίδων που προβάλουν το εν 
λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα (λχ: ΥΠΑΙΘ, ΕΜΕ) και τηλεοπτικών εκπομπών της 
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΑΙΘ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για 
την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τα αναφερόμενα στο Συνημμένο 2 
της Πρόσκλησης Συμμετοχής. 

Ενημερώθηκα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο Συνημμένο 2 
της Πρόσκλησης Συμμετοχής για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα που αφορούν τον/τη μαθητή/τρια και παρέχω τη συγκατάθεσή 
μου για την επεξεργασία τους.

Ημερομηνία: _____ / _____ / _____________
Ο/H δηλών/ούσα

________________________________________________
(Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο)


