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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  
ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΟΛΗ -  ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι ενδιαφέρομαι για τη μεταφορά του παιδιού μου από και προς τη Σχολή με σχολικό 
λεωφορείο για το σχολικό έτος 2021-22 και συναινώ στο να προωθηθούν τα απαραίτητα στοιχεία προς 
το συνεργαζόμενο πρακτορείο.  

  □  ΝΑΙ   □ ΟΧΙ 
 

Συναινώ στη δημιουργία «δελτίου μεταφοράς μαθητή» από τη ΓΣΘ, για την επίδειξή του κατά τη 
μεταφορά 

  □  ΝΑΙ   □ ΟΧΙ 
                                                                                                    

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τόσο τους όρους μεταφοράς όσο και τον κανονισμό 
λεωφορείων της Σχολής. 

  □  ΝΑΙ   □ ΟΧΙ 
 

 

Ενδιαφέρομαι για: 

 □  Μετάβαση και επιστροφή           □ Μόνο μετάβαση              □ Μόνο επιστροφή 
 

 
Στοιχεία παιδιού/παιδιών      

 

 Ονοματεπώνυμο παιδιού / παιδιών   Τάξη 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

Kontaktdaten: 

Περιοχή:  

Οδός, αριθμός:  

Τ.Κ., Πόλη:  

Tηλέφωνο (σταθερό):  

Tηλέφωνο (κινητό):     

E-Mail:  
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Εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο μπορεί να παραλαμβάνει το παιδί 
Στοιχεία δεύτερου ατόμου που θα παραλαμβάνει το παιδί/τα παιδιά μου (συμπληρώνεται μόνο για 
νήπια – μαθητές των τάξεων 1-6):  
 

Ονοματεπώνυμο:  

Tηλέφωνο (σταθερό):  

Tηλέφωνο (κινητό):     

 
 

 
Mέχρι τις 25.6.2021 θα πρέπει να σταλεί η παρούσα φόρμα δήλωσης συμμετοχής – συναίνεσης, 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση k.valodimou@dst.gr και να 
επισυναφθεί ψηφιακή φωτογραφία του παιδιού / των παιδιών, για τη δημιουργία «δελτίου μεταφοράς 
μαθητή», το οποίο θα ανήκει στον μαθητή και θα το επιδεικνύει κατά τις μετακινήσεις του. Εναλλακτικά 
η παρούσα φόρμα μαζί με έντυπη φωτογραφία μπορεί να παραδοθεί στο φυλάκιο της Σχολής τις ώρες 
λειτουργίας (08:00-15:00).   
 
 
Δήλωση ενημέρωσης/συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
 

Ο/Οι κάτωθι υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένοι δηλώνω/-ουμε ότι παρέχω/-ουμε συγκατάθεση για τη συλλογή των 
παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον νόμο και τη 
διαβίβασή τους στο συνεργαζόμενο πρακτορείο. 
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 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 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: Γερμανική 
Σχολή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 51, Φοίνικας -Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55102, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 
dpo@dst.gr 
 

Επίσης, έλαβα/λάβαμε 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 του/των ασκούντος/των τη γονική μέριμνα) 

mailto:k.valodimou@dst.gr
http://www.dpa.gr/

