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ΕΠΙΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΟΥ/ΩΝ : _________________________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ/ΩΝ : __________________________________________________
ΑΜΚΑ : ________________________________________________
ΦΟΡΕΑΣ : ___________________________________________
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ: __________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ______________________________________________________

Ο υπογράφων κηδεμόνας του πιο πάνω κατασκηνωτή/κατασκηνώτριας δηλώνω
υπεύθυνα τα παρακάτω:
Το ακριβές των πιο πάνω συμπληρωθέντων στοιχείων. Ότι επιτρέπω να συμμετέχει το παιδί
μου στα προγράμματα υπαίθριων & αθλητικών δραστηριοτήτων που οργανώνονται από την
κατασκήνωση.
Ότι δεν έχει πρόβλημα υγείας που να εμποδίζει τη συμμετοχή του σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Ότι για λόγους ασφάλειας της υγείας των παιδιών απαγορεύονται κατά την είσοδο αλλά και
στα επισκεπτήρια ΤΡΟΦΙΜΑ σε στερεά η υγρή μορφή. Ότι έχω λάβει γνώση για την
απαγόρευση κινητών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών στο χώρο της κατασκήνωσης και
για το ότι η κατασκήνωση δεν έχει ευθύνη για την κυριότητα αυτών των συσκευών και για την
απώλεια των προσωπικών τους αντικειμένων. Επισκεπτήριο δεν θα πραγματοποιηθεί
φέτος. Το επισκεπτήριο ,κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, μπορεί να
επιτραπεί κατ’ εξαίρεση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εάν υπάρξει ειδικώς αιτιολογημένη και
επείγουσα ανάγκη , κατόπιν ραντεβού, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, μικρής χρονικής
διάρκειας σε προκαθορισμένο χώρο της κατασκήνωσης (πλησίον της εισόδου). Η είσοδος
γονέων/κηδεμόνων στους κοιτώνες όπου φιλοξενούνται οι κατασκηνωτές δεν επιτρέπεται σε
καμία περίπτωση.
Ότι είμαι ο μοναδικός υπεύθυνος για την αποχώρηση των τέκνων μου από τις εγκαταστάσεις
της κατασκήνωσης και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση
από μέρους μου σε τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση που έχει οριστεί κηδεμόνας που έχει
την επιμέλεια του/των παιδιού/ών, θα πρέπει να προσκομιστεί στην κατασκήνωση το
επίσημο έγγραφο επιμέλειας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Στα πλαίσια των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που διεξάγουμε, καθώς και κατά τη διάρκεια των
καθημερινών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην κατασκήνωση, ενδέχεται να λάβουμε φωτογραφίες
είτε βίντεο του παιδιού σας, τα οποία ενδέχεται να δημοσιευθούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook,
YouTube, Instagram για προωθητικούς σκοπούς της Παιδικής Κατασκήνωσης SUMMER FUN. Η Παιδική
Κατασκήνωση SUMMER FUN με απόφαση της Διοίκησης θα ελέγχει το υλικό και θα απορρίπτει το προσβλητικό ή
μη επιτρεπτό υλικό που αφορά ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα.
Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται, διατηρούνται σε αρχείο και επεξεργάζονται από το SUMMER FUN το οποίο
εδρεύει στην Ελευσίνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 47, Τ.Κ.: 19200, e-mail info@summerfun.gr, τηλ. 2105560222,
2105562000.
Η επιχείρηση, διατηρεί τα άνω δεδομένα μέχρι να δηλώσετε σε εμάς την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Συναινείτε η κατασκήνωση να λαμβάνει οπτικό υλικό των παιδιών σας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Β. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Συναινείτε η κατασκήνωση κατά καιρούς να χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας για να σας ενημερώσει σχετικά με
πληροφορίες ή νέα που αφορούν την κατασκήνωσή μας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τα δικαιώματά σας που μπορείτε να υποβάλετε στην SUMMER FUN για την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, είναι: α) υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας
δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους β) εναντίωση στην επεξεργασία τους, γ) φορητότητα των
δεδομένων σας, δ) δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε
απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της επιχείρησης μας κ. ΣΕΡΑΣΛΗ ΣΤΕΡΓΙΟ. στο email summerfun@summerfun.gr τηλ. 2105560222
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Α.Π.Δ.Π.Χ.). Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές
πληροφορίες.
Για την αναλυτική ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την επιχείρηση
μας παρακαλούμε ανατρέξτε στο www.summerfun.gr.
Σε συνέχεια των ως άνω, δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί πλήρως για τους όρους της επεξεργασίας των
προσωπικών μου δεδομένων κατά τις επιταγές του Κανονισμού ΕΕ (2016/679) και ότι ελεύθερα, ρητά και με πλήρη
επίγνωση παρέχω την συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων. Τέλος, δηλώνω
ότι γνωρίζω ότι δικαιούμαι οποτεδήποτε να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεση μου ή να γνωστοποιήσω
οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά μου δεδομένα ή να ασκήσω οποιοδήποτε άλλο από τα δικαιώματα που μου
παρέχει ο Κανονισμός ΕΕ (2016/679).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
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