
 

 
 
DEUTSCHE  SCHULE  THESSALONIKI                                                                                                                  VORKURSE  
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                              ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ                                   

 

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
Με την παρούσα δηλώνω τη συμμετοχή του γιου / της κόρης μου στο μάθημα τις δειγματικής 
διδασκαλίας Γερμανικών, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 30.05.2018. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Όνομα, Επίθετο:  
Έτος γέννησης:  

  Σχολείο, στο οποίο φοιτά το παιδί:  
  Tάξη: □ Γ´       □ Δ´      □ Ε´ 

  Γνώσεις γερμανικής γλώσσας: 
 

□ αρχάριος       

□ κάνει μαθήματα γερμανικών: 

□ ιδιαίτερα   □ γλωσσικό ινστιτούτο  □ σχολείο 

___ ώρα/ες την εβδομάδα για ___ μήνες/έτη 
 

  Διδακτικά βιβλία:  
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

Όνομα, Επίθετο:  
 

Οδό, αριθμό  
 

  Τ.Κ., Πόλη  
 

  Τηλέφωνο επικοινωνίας  

 

  e-mail επικοινωνίας  
 

 
Xρήση φωτογραφιών 
    Συμφωνώ, με τη χρήση φωτογραφιών του παιδιού μου στην ιστοσελίδα της ΓΣΘ, στο λεύκωμα της ΓΣΘ  

καθώς και σε διαφημιστικά σποτ για την προβολή της ΓΣΘ στην ιστοσελίδα χωρίς να ζητηθεί επιπλέον  
έγκριση (αν δεν συμφωνείτε με κάποια από τα παραπάνω μέσα μπορείτε να τα σβήσετε. Μπορείτε να 
ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση οποιαδήποτε στιγμή) 
 

    Δεν συμφωνώ με την δημοσίευση φωτογραφιών του παιδιού μου. 

 
Δήλωση συγκατάθεσης σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
Ο/οι κάτωθι υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένοι δηλώνω/δηλώνουμε ότι παρέχω/παρέχουμε τη 
συγκατάθεσή μας στην επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών 
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 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 τη αίτηση εγγραφής του παιδιού μου/ μας  στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης  στα 



 

 

προπαρασκευαστικά τμήματα και δεν πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτους. Τα δεδομένα αυτά 
διατηρούνται για διάστημα ενός έτους. 
Έλαβα/ λάβαμε γνώση ότι η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης και ότι αν δεν 
τα παρέχω/ παρέχουμε η σύμβαση δεν θα καταρτιστεί και δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση των 
απαραίτητων διαδικασιών για την αίτηση εγγραφής του παιδιού μου/ μας στα προπαρασκευαστικά 
τμήματα της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. 
Έλαβα/ λάβαμε γνώση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση, 
και διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν και το δικαίωμα 
αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στη 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/ λάβαμε  γνώση ότι για τυχόν καταγγελία έχω/ έχουμε το 
δικαίωμα να απευθυνθώ / απευθυνθούμε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr). 
 
 

 

Θεσσαλονίκη, ……………………….   ……..……………………………………..……………………..…… 
(Ηερομηνία)  (Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή ασκούντος τη γονική μέριμνα) 


