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Αξιότιμη  κυρία / Αξιότιμε κύριε 

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο φοίτησης του παιδιού σας έχει δημιουργήσει σχολική 
ιστοσελίδα στην διεύθυνση http://www.5geliraklio.gr/ . 

Στο πλαίσιο ενημέρωσης της ιστοσελίδας με τις δραστηριότητες του σχολείου, σας 
παρακαλούμε να μας επιτρέψετε πιθανή ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στα οποία θα 
εμφανίζεται το παιδί σας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 

Το σχολείο δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τους παρακάτω όρους: 

 Δεν θα θιχτούν άλλα προσωπικά δεδομένα του παιδιού σας -δηλαδή κάθε 
πληροφορία που το χαρακτηρίζει- όπως το όνομα, η διεύθυνση της οικίας σας, το 
τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα του, οι επιδόσεις του 
στο σχολείο, οι απόψεις του κ.τ.λ. σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 
και 3471/2006) και όπως ορίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

 Έχετε πάντα τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή ή τη διόρθωση των 
φωτογραφιών ή βίντεο αν θεωρήσετε ότι θίγεται με τον οποιοδήποτε τρόπο το παιδί 
σας. 

 

Παρακαλούμε επιστρέψτε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την παρούσα δήλωση καθώς 
και τα στοιχεία επικοινωνίας, στην πίσω σελίδα, μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016. 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ  

Δηλώνω ότι επιτρέπω (με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παραπάνω όροι) / δεν επιτρέπω (σε 

κάθε περίπτωση)   (κυκλώστε αναλόγως)  στους υπεύθυνους της ιστοσελίδας του 5ου Γενικού 

Λυκείου να αναρτούν φωτογραφίες ή βίντεο στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπου 

θα  εμφανίζεται  το παιδί μου ………………………………………………………………………………………………………… 

που φοιτά στην ………… τάξη. 

  

 

 

 

 

 

Ημερομηνία …………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή γονέα/κηδεμόνα 

http://www.5geliraklio.gr/


 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
(όπως αναγράφονται στην ταυτότητα/ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ  

ΤΑΞΗ & ΤΜΗΜΑ  

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
(όπως αναγράφονται στην ταυτότητα/ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΑΤΕΡΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΗΤΕΡΑΣ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦ.  

ΚΙΝΗΤΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 

 

ΚΙΝΗΤΟ 2  

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
(Οδός/αριθμός/Τ.Κ.) 

 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(τυχόν προβλήματα 
υγείας που οφείλει να 
γνωρίζει το σχολείο, 

όπως: αλλεργίες, 
άσθμα, σακχαρώδης 

διαβήτης, κτλ) 

 

 
Άλλο άτομο για επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης (ονοματεπώνυμο/τηλέφωνο): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ημερομηνία συμπλήρωσης …….…………………….. 

 
 Υπογραφή 

 


