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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2018-19 

 

 
Επώνυμο μαθητή                      ……………………………………………………………………………….. 
 
Όνομα μαθητή ……………………………………………………………………………….. 
 
Ημερομηνία γέννησης  ……………………………………………………………………………….. 
 
Ονοματεπώνυμο πατέρα       ……………………………………………………………………………….. 
 
Ονοματεπώνυμο μητέρας    ……………………………………………………………………………….. 
 
Διεύθυνση κατοικίας    ……………………………………………………………………………….. 
 
Ταχ. Κώδ. / Περιοχή  ……………………………………………………………………………….. 
 
Τηλέφωνο οικίας    ……………………………………………………………………………….. 
 
Δημοτικό    ……………………………………………………………………………….. 
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 
Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………………………. 
 
Διεύθυνση αλληλογραφίας ………………………………………………………………………………. 
 
Ταχ. Κώδ. / Περιοχή ………………………………………………………………………………. 
 
Ονοματεπώνυμο οικονομικά υπόχρεου ……………………………………………………..……… 
 
Πατρώνυμο οικονομικά υπόχρεου                 …………………………………………………………….. 
 
ΑΦΜ: ………………….……………… ΔΟΥ: ……………………………………………….………………………..   
 
Τηλέφωνο εργασίας              ……………………………………………………………………………………. 
 
Κινητό τηλέφωνο μητέρας   ……………………………………………………………………………………. 
 
Κινητό τηλέφωνο πατέρα     …………………………………………………………………………………….  
 



Ηλεκτρονική διεύθυνση       …………………………………………………………………………………….. 
 
Φοιτούν άλλα αδέλφια στη Γ.Σ.Θ ;   Ναι …………. Όχι …………. 
 
Παρακαλούμε ενημερώστε το σχολείο για τυχόν προβλήματα που πρέπει να γνωρίζει, (δυσλεξία, 
μαθησιακές δυσκολίες, σοβαρά προβλήματα όρασης ή ακοής, αλλεργίες ή άλλα προβλήματα 
υγείας). 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Δήλωση συγκατάθεσης σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
 
Ο/οι κάτωθι υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένοι δηλώνω/ουμε ότι παρέχω/ουμε συγκατάθεση στην επεξεργασία των 
παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων από τη 
Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, η οποία είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 
2016/679). Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή του μαθητή στα προπαρασκευαστικά τμήματα 
και δεν πρόκειται να διαβιβασθούν σε τρίτους. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για διάστημα 1 έτους. 
Έλαβα/λάβαμε γνώση ότι η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης και ότι αν δεν τα 
παρέχω/ουμε, η σύμβαση δεν θα καταρτισθεί και δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή του μαθητή. 
 
Έλαβα/λάβαμε γνώση ότι έχω/έχουμε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση 
και διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν και το δικαίωμα 
αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στην φορητότητά τους. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με 
την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Τ.Θ. 51 55102 Θεσσαλονίκη, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: 
ladas@dst.gr. Επίσης, έλαβα γνώση ότι για τυχόν καταγγελία έχω το δικαίωμα να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή 
(www.dpa.gr). 

 
 

 
Θεσσαλονίκη, _________________________________ 
 
 
_____________________________________________ 
Ονοματεπώνυμο γονέα ή ασκούντος τη γονική μέριμνα 
 
 
_____________________________________________ 
Υπογραφή γονέα ή ασκούντος τη γονική μερίμνα 


