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Όνομα Μαθητή: …………………………………………………………………………          Τάξη:............................................................  
 
Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χρειαζόμαστε τη συγκατάθεση σας για να 
χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες ή/και βίντεο του παιδιού σας. Εάν συγκατατίθεστε στην αξιοποίηση και 
δημοσίευση φωτογραφιών ή/και βίντεο του παιδιού σας για τους πιο κάτω σκοπούς, παρακαλούμε όπως 
συμπληρώσετε την δήλωση και να την παραδώσετε στο σχολείο κατά την Εγγραφή. Εαν δεν συμπληρώσετε θετικά 
την πιο κάτω δήλωση, θα θεωρήσουμε ότι δε συμφωνείτε και δεν θα προβούμε σε οποιαδήποτε επεξεργασία 
ή/και δημοσίευση των δεδομένων του παιδιού σας.  
 
Συγκατατίθεμαι όπως η AAL χρησιμοποιήσει φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού μου για χρήση: 
 

1. Σε έντυπη μορφή, σε ενημερωτικά δελτία, εκθέσεις, περιοδικά, φυλλάδια 
 Ναί   Όχι  

 
2. Στην ιστοσελίδα της AAL 

 Ναί   Όχι   
 
3. Στις σελίδες κοινωνικών μέσων του Σχολείου (Youtube, Facebook, Instagram)  

 Ναί   Όχι  
 
Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντάς μας email στο 
info@academy.ac.cy. Σε τέτοια περίπτωση, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας και θα καταβάλλουμε εύλογες 
προσπάθειες για τη διαγραφή τους από τα μέσα ενημέρωσης των τρίτων μερών που αναφέρονται πιο πάνω. Εάν 
προηγουμένως δεν ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων σας ή αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε 
τα δεδομένα σας 3 χρόνια μετά την ημερομηνία αυτής της δήλωσης. 
 
Η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας και το American Academy Alumni Foundation Ltd συμμορφώνονται με το 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και ως εκ τούτου τα δεδομένα που μας παρέχετε πιο πάνω θα 
χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο έχετε συναινέσει. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης 
και διαγραφής των δεδομένων σας ή να ζητήσετε περιορισμό συγκεκριμένης επεξεργασίας. Δεν θα μεταφέρουμε 
τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλους σκοπούς εκτός από τον σκοπό για 
τον οποίο μας τα δώσατε. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική 
απορρήτου μας στη διεύθυνση www.academy.ac.cy ή να μας στείλετε email στη διεύθυνση dpo@academy.ac.cy. 
 
 
Όνομα Γονέα:  
 
……………………………………………………………………   
 
Υπογραφή         Ημερομηνία 
 
……………………………………………………………………                  ………………………………................... 

ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
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