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(Κατ’ άρθρον 13 και 14 GDPR 2016/679 Κανονισμού Ε.Ε.) 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας : Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται ως 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας ο Δήμος Χαλανδρίου, ο οποίος εδρεύει στην οδό Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου, τ.κ  
15234, fax: 213 202 3805,  e-mail: helpdesk@halandri.gr, τηλ: 215 215 8520 / 

2. Σκοπός Επεξεργασίας : Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται  

για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές των βρεφών και νήπιων σε βρεφονηπιακούς 
σταθμούς του Δήμου Χαλανδρίου. 

3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε :  

Για την υποβολή της αίτησής σας: 

 Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο γονέα και παιδιού, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Α.Δ.Τ., οικογενειακή 
κατάσταση, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail), 
επάγγελμα, ημερομηνία γέννησης παιδιού, φορέας εργασίας γονέα (ή γονέων), μισθωτήριο 
συμβόλαιο κατοικίας, ονοματεπώνυμο προσώπων που παραλαμβάνουν τα παιδιά κατά την 
αποχώρησή τους από το βρεφονηπιακό σταθμό, ονόματα αδελφών των παιδιών που υποβάλουν 
αίτηση. 

 Ιατρικά δεδομένα: εμβόλια από το Ατομικό βιβλιάριο Υγείας παιδιού, κατάσταση υγείας παιδιού, με 
βεβαίωση παιδιάτρου, κατά την είσοδό του στον παιδικό σταθμό, αλλεργίες, ειδικές ανάγκες 

 Φορολογικά στοιχεία: Φορολογική Δήλωση, Εκκαθαριστικό.  

4. Πηγές των δεδομένων: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, 
καταχωρούνται από τους ενδιαφερόμενους γονείς στο πληροφοριακό σύστημα «Preschool» που διαθέτει ο 
Δήμος μέσω αναδόχου.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20,  

  Πάτημα Χαλανδρίου 
Ταχ. Κωδ. : 152 38   
Τηλέφωνα : 210 6017054, 210 6017056 
Φαξ : 210 6017091 
Email : preschooledu@halandri.gr 
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5. Νομική Βάση Επεξεργασίας των δεδομένων: Οι νομικές βάσεις σύμφωνα με τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα 
προσωπικά σας δεδομένα είναι οι εξής : 

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον 
ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, Δήμο Χαλανδρίου.  

-Τα ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στοιχεία που αφορούν την υγεία) συλλέγονται διότι 
η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του 
δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη 
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.  

5. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας : Τα στοιχεία σας διατηρούνται για όσο χρονικό 
διάστημα προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
εγγραφής σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και την εκπλήρωση των σχετικών έννομων υποχρεώσεων του Δήμου.  

6. Αποδέκτες : Εκτός από το Δήμο Χαλανδρίου και την εταιρεία που αναλαμβάνει την διαχείριση και συντήρηση 
του λογισμικού των εγγραφών τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν σε ιδιώτες ή δημόσιους 
φορείς. Επίσης δεν θα διαβιβαστούν εκτός της Ε.Ε. 

7. Τα δικαιώματά σας : Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε το δικαίωμα για : 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) σε περίπτωση 
που η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιήθηκε με βάση δική σας συγκατάθεση έχετε το δικαίωμα 
να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.  

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε 
απευθείας με την Υπεύθυνο Εταιρεία Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Δήμου INTERACTIVE Ο.Ε.  στο e-mail 
dpo@halandri.gr, και στο τηλέφωνο: 210-3003921. 

Για οποιαδήποτε παράβαση αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα 
υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, 
Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr  

Ως προς την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική Cookies Του παρόντος ιστοχώρου 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο https://www.chalandri.gr/oroi-xrisis/. 


