ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΗΣ
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε στην παρούσα υπεύθυνη
δήλωση είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» Δήμου Φυλής, οδός
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27, με ΑΦΜ 999104028 της Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό
2016/679 της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εκπρόσωπός τους ορίζεται η κα
ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
Ο σκοπός της επεξεργασίας των παρεχόμενων από εσάς στην αίτηση εγγραφής προσωπικών δεδομένων
(ονοματεπώνυμο παιδιού, πατρώνυμο, μητρώνυμο, επιλογή παιδικού σταθμού, ημερ. γέννησης παιδιού,
διεύθυνση, ΑΜΚΑ, ηλικία, και ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ γονέων, τηλέφωνα
επικοινωνίας, e-mail), δηλαδή της συλλογής τους, είναι αποκλειστικά και μόνο η αξιολόγηση για την
μοριοδότησής τους, για την τελική επιλογή και εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς, καθώς και στη
συνέχεια η εγγραφή, η διαμονή και η εκπαίδευση των βρεφών και των νηπίων στον κατά τόπον αντίστοιχο
Παιδικό Σταθμό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής .
Το ίδιο ισχύει και για όλα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά εγγραφής, που περιέχουν προσωπικά
δεδομένα δικά σας και του παιδιού σας. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
είναι η άσκηση δημόσιας εξουσίας και η εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον του
Υπευθύνου Επεξεργασίας αλλά και η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων
και εν προκειμένω πρωτίστως του παιδιού.
Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Παιδικοί Σταθμοί
Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής, ενώ για ορισμένα από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να
είναι κατά περίπτωση πρόσωπα, φυσικά ή νομικά με τα οποία συνεργάζεται το νομικό πρόσωπο για
την τεχνική υποστήριξη των λογισμικών του προγραμμάτων (εκτελούντες την επεξεργασία),όπως εταιρίες
ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού για το πληροφοριακό σύστημα Αξιολογήσεως Αιτήσεων Παιδικών
Σταθμών Preschool , κλπ., τα οποία δεσμεύονται από το Δήμο συμβατικά να πληρούν τους όρους και τις
προδιαγραφές που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία και την Ασφάλεια των
προσωπικών δεδομένων και έχουν υποχρέωση να προβούν σε σχετική συμμόρφωση με τον εν λόγω
Κανονισμό και χωρίς κανένα δικαίωμα διακίνησής τους σε άλλα πρόσωπα πλην των οριζομένων εκ του
νόμου και τα οποία δεσμεύονται με σχετικές ρήτρες εμπιστευτικότητας.
Αποδέκτες μπορεί να είναι και οι αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές όταν αυτό επιβάλλεται από το
νόμο ή σχετική δικαστική απόφαση, ενώ διασφαλίζεται απόλυτα και απαγορεύεται η διακίνηση ή
διαβίβαση ή επεξεργασία των δεδομένων αυτών οπουδήποτε άλλου ή σε τρίτα πρόσωπα.
Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας
δεδομένων εφόσον προβάλλεται βάσιμος λόγος, καθώς επίσης δικαίωμα για περιορισμό, εναντίωση στην
επεξεργασία των δεδομένων σας και άσκηση του δικαιώματος φορητότητας.
Η άσκηση όλων των ως άνω δικαιωμάτων τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των νόμιμων
υποχρεώσεων του νομικού προσώπου έναντι των αρμοδίων αρχών.
Για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων ( DPO) που θα ορίσει στο εγγύς μέλλον το νομικό πρόσωπο, ενώ έχετε δικαίωμα
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφόσον δεν απαντήθηκαν ικανοποιητικά τα
αιτήματά σας. Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο επιβάλλει η σχετική κείμενη νομοθεσία.
Με την παρούσα επίσης παρέχετε την συγκατάθεσή σας (ως προς τα προσωπικά δεδομένα)να λαμβάνετε
e-mail και ενημερωτικά μηνύματα (sms) στο κινητό σας από το νομικό πρόσωπο για ενημερώσεις σχετικά
με την λειτουργία αλλά και τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του νομικού προσώπου. Έχετε δικαίωμα να
ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για τις παραπάνω ενημερώσεις και σχετικό δικαίωμα απεγγραφής με
σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλη γραπτή σας αίτηση.
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