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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Τ Ω Ν  
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ω Ν  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Χαλανδρίου συλλέγει και επεξεργάζεται τα 
προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την εγγραφή του τέκνου σας στο Τμήμα 
Προσχολικής Αγωγής. Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από την υπεύθυνη 
δήλωση Αίτηση Εγγραφής και υπόκεινται σε επεξεργασία από το Δήμο. 

Ο Δήμος Χαλανδρίου φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας 
Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός 
Προστασίας Δεδομένων  2016/679/ΕΕ), καθορίζοντας το σκοπό και ορίζοντας 
τα μέσα της επεξεργασίας αυτών. Ο Δήμος Χαλανδρίου  εδρεύει στο 
Χαλάνδρι, οδός Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου 15234 και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του είναι τα εξής: τηλ: 214 214 7040 / email: 
helpdesk@halandri.gr. Ο Δήμος Χαλανδρίου έχει διορίσει Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν τα 
υποκείμενα των δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι τα 
εξής: dpo@halandri.gr 

Τα δεδομένα που συλλέγονται για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στα 
τμήματα προσχολικής αγωγής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το 
σκοπό αυτό και δεν πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτους. Η επεξεργασία των 
δεδομένων αυτών βασίζεται στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 β΄ ΓΚΠΔ 
(Κανονισμού 2016/679). Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα 
είναι απαραίτητο, λαμβάνονται δε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα 
προστασίας τους, σύμφωνα με το νόμο.  

Με βάση τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι γονείς υπογράφουν υπεύθυνη 
δήλωση –αίτηση εγγραφής  με το παρακάτω περιεχόμενο : «Έλαβα γνώση ότι 
η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει η εγγραφή στο 
σχετικό τμήμα και ότι, αν δεν τα παρέχω, αυτό δεν θα είναι δυνατό. Έλαβα 

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 
Email :preschooledu@halandri.gr 



2 
 

γνώση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας 
για πρόσβαση, και διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας των 
δεδομένων που με αφορούν υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας 
(άρθρα 17 παρ. 3 στοιχ. β΄, 20 παρ. 3 και 23 Κανονισμού 2016/679). Τα 
δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω 
διεύθυνση, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: 
dpo@halandri.gr.  Επίσης, έλαβα γνώση ότι για τυχόν καταγγελία έχω το 
δικαίωμα να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική 
μορφή (www.dpa.gr)». 

 


