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Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,
Θα θέλαμε με την παρούσα να σας ενημερώσουμε για το τρόπο της μεταξύ μας επικοινωνίας,
ο οποίος θα γίνεται πλέον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού, προκειμένου
να κάνει την επικοινωνία μεταξύ μας ταχύτερη, πιο άμεση και φιλικότερη προς το περιβάλλον,
μειώνοντας τον όγκο του εκτυπωμένου υλικού, θα αποστέλλει, εφεξής, τις ανακοινώσεις του
αποκλειστικά και μόνο από το επίσημο e-mail του Συλλόγου που είναι το syllgon1@gmail.com.
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την κάτωθι φόρμα και δώσετε αυτή στον υπεύθυνο τάξης
δάσκαλο ή την αποστείλετε μέσω e-mail, έως τέλος Νοεμβρίου. προκειμένου να επικαιροποιηθούν
τα στοιχεία σας στους καταλόγους του Συλλόγου.
Σε περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει e-mail, η ενημέρωση του θα γίνεται μέσω γραπτού
μηνύματος στο κινητό που θα δηλώσει (SMS).
Τέλος, η επικοινωνία μας εξακολουθεί να γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
Συλλόγου www.syllgon1.gr, μέσω της εφαρμογής facebook στην κλειστή ομάδα με την ονομασία
¨Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1 ου Δημοτικού Νέου Ψυχικού¨ ενώ στη διάθεση σας βρίσκονται τα
τηλέφωνα και τα e-mail της Προέδρου, της Αντιπροέδρου καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία,

Φιλικά, το ΔΣ του Συλλόγου

Όνομα παιδιού:

Τμήμα:

Όνομα γονέα :
Ε-MAIL:
Κινητό τηλέφωνο :

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε για τη προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού σχολείου Νέου Ψυχικού ζητά την συγκατάθεσή σας για να
επικοινωνεί στην δηλωθείσα από εσάς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό
τηλεφώνου.
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Σύλλογος , ο οποίος θα διατηρεί τα δεδομένα σας αποκλειστικά
για την ενημέρωσή σας σε θέματα που αφορούν το σχολείο και τις δράσεις του Συλλόγου και
δε θα κοινοποιήσει αυτά σε κανένα τρίτο πρόσωπο .
Η παροχή των δεδομένων σας δεν αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωσή σας ή απαίτηση για
τη σύναψη σύμβασης .
Δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα στο Σύλλογο, για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των
προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, να
αντιταχτείτε στην επεξεργασία, να υποβάλετε καταγγελία, να αιτηθείτε τη φορητότητα των
δεδομένων σας καθώς και ν` ανακαλέσετε οποτεδήποτε αζημίως τη συγκατάθεσή σας χωρίς να θιγεί
η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αν συμφωνείτε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας και του αριθμού τηλεφώνου σας με σκοπό την ενημέρωση σας για θέματα
που αφορούν το σχολείο μας και τις δράσεις του Συλλόγου σύμφωνα με την άνω ενημέρωση
παρακαλώ σημειώστε στο αντίστοιχο τετράγωνο .
ΣΥΜΦΩΝΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ

