ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ……………………………………………………………………………………… κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας
……………………………………………………………………………………… της …………… τάξης του Πειραματικού Γυμνασίου
Πανεπιστημίου Μακεδονίας δηλώνω τα ακόλουθα:
1. Συναινώ στην πρόσβασή του/της κηδεμονευομένου/ης μου στο διαδίκτυο, στη διαδικτυακή επικοινωνία
του/της με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς του μέσω των διαδικτυακών εργαλείων και εφαρμογών που
θα επιλέξουν, στη διαδικτυακή ανάρτηση υλικού που θα παράγει ο/η ίδιος/α ατομικά ή σε συνεργασία με
συμμαθητές/τριες του/της, στη διαδικτυακή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του/της
(ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, βαθμολογία, εργασίες) από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
2. Επιτρέπω στο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς του να κοινοποιήσουν σε τρίτους που διαχειρίζονται τα
διαδικτυακά εργαλεία και εφαρμογές που έχουν επιλεγεί τα κατά το δυνατόν ελάχιστα προσωπικά
δεδομένα του/της κηδεμονευομένου/ης μου και τα δικά μου προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρόσβασή
του/της σε αυτά, η αξιοποίησή τους και η ενημέρωσή μου μέσω αυτών.
3. Επιτρέπω στο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς του να παρέχουν πρόσβαση στα ως άνω επιλεγέντα
εργαλεία και εφαρμογές σε φοιτητές/ήτριες που κάνουν την πρακτική άσκησή τους στο σχολείο εφόσον
υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση εχεμύθειας και σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των
μαθητών/τριών.
4. Συναινώ στην ανάρτηση φωτογραφικού ή βιντεοσκοπημένου υλικού στις ιστοσελίδες που διαχειρίζεται ή
πρόκειται να δημιουργήσει στο μέλλον το σχολείο και στο οποίο εμφανίζεται ο/η κηδεμονευόμενός/ή μου
προκειμένου να διαχυθούν οι καλές πρακτικές του σχολείου και τα αποτελέσματα του έργου των μαθητών
και των εκπαιδευτικών του. Επιπλέον κατανοώ πως εκπρόσωποι διαδικτυακών, εντύπων ή ηλεκτρονικών
μέσων γενικής ή εκπαιδευτικής ενημέρωσης που προσκαλούνται στις εκδηλώσεις του σχολείου μπορεί να
δημοσιεύσουν δικές τους φωτογραφίες ή βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα από αυτές σε έντυπο υλικό ή
ιστοτόπους που δεν ελέγχονται από το σχολείο και επιτρέπω στο σχολείο να τους παρέχει σχετικό υλικό για
τις ανάγκες προβολής των δράσεών του.
5. Τέλος, επιτρέπω στους εκπαιδευτικούς του σχολείου να δημοσιεύουν στις ιστοσελίδες μέσω των οποίων
εμπλουτίζουν τη μαθησιακή διαδικασία φωτογραφικό ή βιντεοσκοπημένο υλικό καθώς και εργασίες των
μαθητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Σε κάθε περίπτωση διατηρώ το δικαίωμά μου να ζητήσω την άμεση απόσυρση υλικού που θεωρώ πως θίγει καθ’
οιονδήποτε τρόπο την προσωπικότητα του/της κηδεμονευομένου/ης μου ή τη δημοσίευσή του με τέτοιον τρόπο
που να μην είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητάς του/της χωρίς να υποχρεούμαι να αιτιολογήσω την
απόφασή μου.

Θεσσαλονίκη, ……………/…………../2020
Ο/Η Δηλών/ούσα

