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Anmeldung für Schulbusbeförderung 2018/19 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter __________________________________________ , 

Klasse __________  verbindlich für die Teilnahme an der Beförderung mit Schulbussen im Schuljahr 

2018/19 an. 

Bitte Gewünschtes ankreuzen: 
 

□ Hinfahrt  Linie: ________________ Haltestelle:________________________________ 

□ Rückfahrt Linie: ________________ Haltestelle: ________________________________ 

Straße, Hausnummer:  _____________________________________________________________ 
        
Postleitzahl, Ort:   _____________________________________________________________ 
 
Telefonnummer:  _____________________________________________________________ 
 
E-Mail:    _____________________________________________________________ 
 
 
Einverständniserklärung zur Bearbeitung persönlicher Daten 
 
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Schule von Thessaloniki erhoben werden und an die Firma Apostolidis Tours, die der Verantwortliche gemäß 
der europäischen Verordnung 2016/679 ist, übermittelt werden. Diese Daten werden für den Transport 
meines Kindes zu der Schule genutzt und werden nicht an Dritte weitergeleitet. Die Daten werden für maximal 
ein Jahr gespeichert. 
 
Ich/wir habe(n) davon Kenntnis genommen, dass die Preisgabe meiner personenbezogenen Daten für den 
Transport notwendig ist und dass, falls sie nicht erfolgt, er nicht stattfinden kann. Ich/wir habe(n) von dem 
Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten, sowie auf 
Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung und des Widerspruchsrechts gegen die 
Verarbeitung, sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit, Kenntnis genommen. 
 
Sie können die Firma Apostolidis Tours einen Brief an die Adresse: Egnatia str. 79 54635 Thessaloniki oder eine 
E-Mail an: info@apostolidistours.gr schicken. 
Ich/wir habe(n) davon Kenntnis genommen, dass ich/wir das Recht habe(n), bei der Aufsichtsbehörde, d.h. 
bei der griechischen Datenschutzbehörde, eine Beschwerde einzureichen. Die Adresse der 
Datenschutzbehörde lautet: Kifisiasstr. 1-3, Athen, Postleitzahl 11523, Athen, www.dpa.gr. 

 
 
Thessaloniki, _____________     _____________________________________________  
                                          (Vor- u. Nachname,  Unterschrift) 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΤH MΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡEΙΑ 2018/19 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα μεταφοράς με σχολικό λεωφορείο      

του γιου / της κόρης μου ___________________________________________________τάξη ____ 

για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 
Επιλέξτε το επιθυμητό: 
 

□ Μετάβαση Δρομολόγιο:_____________________ Στάση:_____________________________ 

 

□ Επιστροφή Δρομολόγιο: ____________________  Στάση:_____________________________ 

 
Οδός, αριθμός:  ____________________________________________________________ 
 
Τ.Κ., Πόλη:  ____________________________________________________________ 
  
Tηλέφωνο:  ____________________________________________________________ 
 
E-mail :   ____________________________________________________________ 
 
 

Δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
 
Ο/οι κάτωθι υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένοι δηλώνω/ουμε ότι παρέχω/ουμε συγκατάθεση στη συλλογή 
των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης και τη διαβίβασή 
τους στο πρακτορείο ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Τours, το  οποίο είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός 
Κανονισμός ΕΕ 2016/679). Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη διεκπεραίωση της μεταφοράς των 
μαθητών από και προς το σχολείο και δεν διαβιβάζονται περαιτέρω σε τρίτους. Τα δεδομένα αυτά 
διατηρούνται για διάστημα όχι ανώτερο του ενός έτους. 
 
Έλαβα/λάβαμε γνώση ότι η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διενέργεια της μεταφοράς και ότι αν 
δεν τα παρέχω/ουμε δεν θα είναι δυνατή η μεταφορά  του μαθητή. Έλαβα/λάβαμε γνώση ότι έχω/έχουμε το 
δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον ως άνω 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 Εγνατία 79 (2ος όροφος) 546 35 Θεσσαλονίκη, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: 
email: info@apostolidistours.gr  
 
Επίσης, έλαβα γνώση ότι για τυχόν καταγγελία έχω/έχουμε το δικαίωμα να απευθυνθώ/ούμε στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε 
ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr). 
 

 
Θεσσαλονίκη,___________________      ______________________________________                            
                                      (Ημερομηνία)  (Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή)   
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