Επώνυμο

Όνομα

Ημερομηνία
γέννησης

Δήλωση βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων σχετικά με τη δημιουργία και
δημοσίευση προσωπικών δεδομένων, φωτογραφιών και βίντεοσκοπηση μαθητριών
και μαθητών
Σχολείο/Σφραγίδα σχολείου

Τόπος, Ημερομηνία

Datenschutzrechtliche Erklärung zur Anfertigung und Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten, Fotos und Videos von Schülerinnen und Schülern

Αγαπητοί κηδεμόνες, αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές
στο πλαίσιο του παιδαγωγικού έργου, σκοπεύουμε να τεκμηριώσουμε τις δραστηριότητες του σχολείου μας
και εφόσον χρειαστεί, να τις καταστήσουμε προσβάσιμες σε μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων. Αυτό ισχύει
κυρίως για φωτογραφίες σχολικών εκδρομών, διαγωνισμών, προτζέκτ και άλλων σχολικών εκδηλώσεων.
Επίσης για παράδειγμα με αναμνηστικές φωτογραφίες θα διατηρούμε τις αναμνήσεις για όλους τους
συμμετέχοντες.
Ωστόσο, αυτό επιτρέπεται μόνο εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Ακόμη και η λήψη φωτογραφιών
συνιστά μια δραστηριότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, δεδομένου ότι αποθηκεύεται σε μέσο
αποθήκευσης δεδομένων. Αυτό ισχύει ακόμη και αν οι φωτογραφίες δεν πρόκειται να δημοσιευτούν.
Εξάλλου, η δημοσίευση φωτογραφιών δεν είναι μόνο θέμα προστασίας των δεδομένων, αλλά αφορά και τα
δικαιώματα της δικής σας εικόνας. Για να είναι δυνατή η δημοσίευση φωτογραφιών των μαθητριών και των
μαθητών, απαιτούνται δύο δηλώσεις συναίνεσης.
Οι συγκαταθέσεις είναι εθελοντικές. Από τη μη χορήγηση ή την πιθανή μεταγενέστερη ανάκληση της
συγκατάθεσης δεν προκύπτουν μειονεκτήματα.
Το προσωπικό του σχολείου διασφαλίζει τη συμμόρφωση ως προς τις νομικές διατάξεις σχετικά με το
χειρισμό φωτογραφιών, βιντεολήψεων και ηχογραφήσεων των μαθητριών και μαθητών. Σε περίπτωση που
οι εκπρόσωποι του τύπου ή φωτογράφοι είναι παρόντες σε σχολικές εκδηλώσεις, θα ενημερώνονται από το
σχολείο για τις υπάρχουσες δηλώσεις ως προς την δημιουργία και δημοσίευση των δεδομένων. Ωστόσο, οι
εκπρόσωποι του Τύπου φέρουν τη νομική ευθύνη για τη διαχείριση αυτών των πληροφοριών. Ομοίως, άλλα
τρίτα μέρη (π.χ. άλλοι γονείς) ενημερώνονται σε σχολικές εκδηλώσεις για τις ευθύνες τους στη λήψη,
δημοσίευση φωτογραφιών και άλλων λοιπών λήψεων. Πέραν αυτού εμείς ως σχολείο, δεν μπορούμε να
αναλάβουμε την ευθύνη για τις ενέργειες τρίτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για δημόσιες εκδηλώσεις.
Όσον αφορά ζητήματα προστασίας δεδομένων, οι κηδεμόνες αποφασίζουν για τα ανήλικα παιδιά τους. Από
την ηλικία των 14 ετών, οι αποφάσεις για τη χρήση του δικαιώματος της φωτογραφίας του ιδίου, δεν
λαμβάνονται μόνο από τους κηδεμόνες αλλά και παράλληλα από τα ίδια τα παιδιά. Ως εκ τούτου οι
μαθήτριες και οι μαθητές αυτής της ηλικίας πρέπει να υπογράψουν επίσης τη δήλωση σε αυτό το έντυπο.
Σε αυτό το σημείο, έχουμε δύο σημαντικές νομικές συμβουλές:
Με την διαβίβαση ή τη δημοσίευση φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή, οι φωτογραφίες, τα βίντεο και οι
ηχογραφήσεις μπορεί να τροποποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν αμετάβλητα τρίτων για παράνομες χρήσεις.
Είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί μια μη εγκεκριμένη διαβίβαση και να γίνει δημοσίευση από τρίτους στο
διαδίκτυο. Εάν γίνει μια δημοσίευση στο διαδίκτυο, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν και να
αποθηκευτούν παγκοσμίως ανά πάσα στιγμή και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα μπορούν
επίσης να βρεθούν χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησης.
Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, ότι άλλα άτομα ή εταιρείες θα συνδέσουν τα δεδομένα με άλλα
προσωπικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο δημιουργώντας έτσι ένα προφίλ προσωπικότητας,
καθώς να τροποποιήσουν τα δεδομένα ή να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς.
Από το σχολείο υφίσταται το δικαίωμα ενημέρωσης ως προς τη συλλογή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.

Υπάρχει επίσης δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού, δικαίωμα ένστασης κατά της
επεξεργασίας και δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα άσκησης
προσφυγής στην αρχή προστασίας δεδομένων, στον κρατικό επίτροπο για την προστασία των
δεδομένων της Σαξονίας-Άνχαλτ.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Διεύθυνση σχολείου η εντεταλμένος
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Επώνυμο

Όνομα

Ημερομηνία
γέννησης

Δια της παρούσης δίνω/δίνουμε τη συγκατάθεσή μου/ μας, ότι για τους σκοπούς που αναφέρονται από το
σχολείο να γίνει λήψη φωτογραφιών, βιντεόληψη ή οπτικοακουστικού υλικού που να περιέχει το παιδί
μου/μας στο σχολείο και σε σχολικές εκδηλώσεις και να αποθηκευτούν σε σε μέσο αποθήκευσης
δεδομένων (αρχικά χωρίς δημοσίευση ή ανάρτηση).

☐ ναι ☐όχι

Δια της παρούσης δίνω/δίνουμε τη συγκατάθεσή μου/ μας, ότι για τους σκοπούς που αναφέρονται να γίνει
ανάρτηση των φωτογραφιών, της βιντεόληψη ή του οπτικοακουστικού υλικού που περιέχει το παιδί μου/μας:

Δημοσίευση
μέσα στην
Veröffentlichungen
im τάξη
Klassenraum
☐ ναι

☐ όχι

B. Berichteγια
über
Veranstaltungen
und Wettkämpfe)
(π.χ.(2.ενημέρωση
εκδηλώσεις
ή διαγωνισμούς)

☐ ναι

☐ όχι

Δημοσίευση σε ενδοσχολικά έντυπα έργα

☐ ναι

☐ όχι

☐ ναι

☐ όχι

☐ ναι

☐ όχι

(π.χ. σε εφημερίδες και διαδικτυακά μέσα)

☐ ναι

☐ όχι

Δημοσίευση από τρίτους, που κάνουν οι ίδιοι τις λήψεις

☐ ναι

☐ όχι

(π.χ.(2.στον
πίνακα ανακοινώσεων
για εκπαιδευτικούς σκοπούς)
B. Wandzeitungen
oder zu ήUnterrichtszwecken)

Veröffentlichungen
im Schulhaus
Δημοσίευση
μέσα το σχολικό
κτήριο/ήSchulgelände
στον χώρο του σχολείου

(π.χ. σε χρονικά ή σε βιβλία αναμνήσεων)

Δημοσίευση σε έντυπα έργα, τα οποία προορίζονται και εκτός σχολείου
(π.χ. φυλλάδια του σχολείου)

Δημοσίευση στο διαδίκτυο υπό την ευθύνη του
(π.χ. στην ιστοσελίδα του σχολείου)

Δημοσίευση από τρίτους έπειτα από τη διάθεσή τους από το σχολείο

(π.χ. από εκπρόσωπους τύπου ή από φωτογράφους σε σχολικές εκδηλώσεις

Η εκχώρηση δικαιωμάτων των φωτογραφιών παρέχονται χωρίς αμοιβή και περιλαμβάνουν επίσης το
δικαίωμα επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι από επεξεργασία δεν προκαλεί αλλοιώσεις.
Συμφωνώ να δοθείκατά τη δημοσίευση των φωτογραφιών, βιντεόληψης ή οπτικοακουστικού υλικού να
δημοσιευθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο του παιδιού μου/μας :
☐ ναι

☐ μόνο το όνομα

☐ όχι

Η παρούσα συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί για το μέλλον ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση μπορεί
επίσης να σχετίζεται για ορισμένα σημεία ή για παράδειγμα για μεμονωμένες φωτογραφίες. Η ανάκληση
της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Στην
περίπτωση έντυπων έργων, η συγκατάθεση δεν μπορεί πλέον να ανακληθεί απο τη στιγμή που έχει ήδη
υποβληθεί η εντολή εκτύπωσης. Σε περίπτωση ανάκλησης, τα σχετικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται
πλέον στο μέλλον και θα διαγραφούν αμέσως. Εάν η συγκατάθεση δεν ανακληθεί, ισχύει για τη διάρκεια
της σχολικής ιδιότητας του παιδιού. Η ανάκληση της συγκατάθεση απέναντι σε τρίτους που έχουν
συλλέξει οι ίδιοι τα δεδομένα ή τα έχουν λάβει νόμιμα από το σχολείο, γίνεται απευθείας από εσάς.

Σε περίπτωση που προβώ/προβούμε σε λήψη φωτογραφιών, βιντεόληψης ή ηχογραφήσεις
σχολικών εκδηλώσεων, θα τα χειριστώ/χειριστούμε υπεύθυνα και θα αποφύγουμε τη δημοσίευση ή
διανομή που δεν είναι προς το συμφέρον των ατόμων που απεικονίζονται.
Τόπος, ημερομηνία

Υπογραφή(ές ) κηδεμόνα/ων

Από το 14. έτος ηλικίας, υπογραφή μαθήτριας / μαθητή

Εάν υπάρχουν δύο δικαιούχοι επιμέλειαςκαι υπογράφει μόνο ένας από τους δύο,
επιβεβαιώνει δια αυτής τη συγκατάθεση του δεύτερου δικαιούχου επιμέλειας.
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