ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ
(σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων)
Στην Αθήνα σήμερα την ……/………/…… ημέρα …………. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
αφ' ενός, μεν, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ
A.E.», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Καλάμου του Δήμου Ωρωπού Αττικής (θέση Παπούλι), με ΑΦΜ
800781809 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και ΑΡΓΕΜΗ 140732301000, καλούμενη εφεξής « ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την Υβόννη — Ελένη Κωνσταντινέα και, αφ' ετέρου, δε,
0/η …………………………………………………………..υπό την ιδιότητα γονέα/ κηδεμόνα του
κατασκηνωτή/ριας
α)………………………………………………………………………..
β)………………………………………………………………………..
γ)……………………………………………………………………….. κάτοικος................... .. ........ κατόχος του
υπ' αρίθμ ………………………..Α.Δ.Τ. , καλούμενος/η εφεξής ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :
Άρθρο 1
Το παρόν αφορά συμφωνία περί επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που διαβιβάζονται από τον «ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» στον «ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ» και αντιστρόφως, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/ 679 και τις θεμελιώδεις αρχές της νομιμότητας της
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό.
Άρθρο 2

a) O σκοπός για τον οποίο o «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του προσωπικού του προς
τον «ΓΟΝΕΑ — ΚΗΔΕΜΟΝΑ» και για τον οποίο o «ΓΟΝΕΑΣ — ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ» διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά
του ή/ και δεδομένα προσωπΙΚ0ύ χαρακτήρα ή δεδομένα ειδικών κατηγοριών του υποκειμένου του οποίου ασκεί την επιμέλεια, είναι για
την παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε
και για υπηρεσίες σχετικές με το σκοπό της εταιρείας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε.», επίσης για λόγους
υγείας — ιατρικούς, καθώς και για την διευκόλυνση της επικοινωνίας αυστηρώς και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού της εταιρείας.
Άρθρο 3
a) O «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» οφείλει να λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ειδικών κατηγοριών που του
διαβιβάζονται από τον «ΓΟΝΕΑ — ΚΗΔΕΜΟΝΑ» να έχουν ληφθεί κατόπιν ελεύθερης και ρητής συγκατάθεσης του γονέα ή του
κηδεμόνα, καθώς και να τα επεξεργάζεται με τρόπο νόμιμο, διαφανή και αντικειμενικό σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. O «ΓΟΝΕΑΣ — ΚΗΔΕΜΟΝΑ» έχει υποχρέωση τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα
οποία διαβιβάζει στον «ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» να είναι αληθή, ακριβή και σαφή.
β) Ο «ΓΟΝΕΑΣ — ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ» οφείλει, εφόσον παραστεί ανάγκη της χρήσης στοιχείων και προσωπικών δεδομένων του προσωπικού
του «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», να τηρεί και να διαφυλάσσει τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό περί
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά αποκλειστικώς και μόνο για τους σκοπούς που
αναφέρονται στο Άρθρο 2 τοι) παρόντος, καθώς και να μην διαβιβάζει/κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του προσωπικού
του «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους
Άρθρο 4
O «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» επεξεργάζεται και διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/ 679 και τις θεμελιώδεις αρχές της νομιμότητας της επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό, καθώς και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο
Αρθρο 2 του παρόντος
Άρθρο 5
Ο «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» δεσμεύεται δια του παρόντος συμφωνητικού να λαμβάνει και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει o Γενικός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ούτως ώστε
να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δεδομένων ειδικών κατηγοριών
προσωπικού χαρακτήρα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Η επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δεδομένων ειδικών κατηγοριών προσωπικού χαρακτήρα γίνεται αποκλειστικώς για τους
σκοπούς που αναγράφονται στο Αρθρο 2 του παρόντος, και πραγματοποιείται από τους εξουσιοδοτημένους εργαζομένους της εταιρείας
«ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε.» βάσει του Οργανογράμματος - εντύπου 020/25-5-2018, τηρουμένου και του
αντιστοίχου Συμφώνου Εμπιστευτικότητας Προσωπικού — εντύπου 001/25-5-2018, όπως επίσης και από συνεργάτες — επεξεργαστές του
υπευθύνου επεξεργασίας, οι οποίοι δεσμεύονται από αντίστοιχο σύμφωνο εμπιστευτικότητας
Άρθρο 6
O «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» διασφαλίζει ότι τα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και
τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών προσωπικού χαρακτήρα πρόσωπα, έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας, και
επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που
αναγράφονται στο Άρθρο 2 του παρόντος, τηρώντας τις εντολές του «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», οι οποίες είναι σύμφωνες με τον
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

Άρθρο 7
O «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» εφαρμόζει και τηρεί γραπτή πολιτική απορρήτου, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο
https://www.anagennisi-camping.gr, της οποίας o «ΓΟΝΕΑΣ — ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ» έχει λάβει πλήρη γνώση και κατανόηση .
Άρθρο 8
O «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» και ο «ΓΟΝΕΑΣ — ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ» δεσμεύονται να αλληλοϋποστηρίζονται και να
συνεργάζονται για τη συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, για την παροχή κάθε
πληροφορίας ώστε να διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα -τηρουμένων των υποχρεώσεων
αμφοτέρων των μερών- και να διασφαλίζεται παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συγχρόνως
να εξασφαλίζεται η μέγιστη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων και η συμμόρφωση των μερών στις αιτήσεις / υποδείξεις /
ελέγχους ή ειδοποιήσεις Κάθε Δημόσιας Αρχής σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, με το παρόν, ότι
όλα τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν ήδη καταστεί γνωστά στο πλαίσιο
εφαρμογής του παρόντος συμφωνητικού ή πρόκειται να αποκαλυφθούν κατά την εκτέλεσή του, είναι και θα παραμείνουν εμπιστευτικού
περιεχομένου. Επίσης, δεν θα χρησιμοποιηθούν, ούτε συνολικά ούτε μερικώς από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη παρά μόνο από αυτούς που
είναι αναγκαίο να έχουν πρόσβαση σε αυτά και στο μέτρο που είναι τούτο αναγκαίο αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των
σκοπών του παρόντος συμφωνητικού. Η ως άνω υποχρέωση εμπιστευτικότητας αίρεται αν κάποιο μέρος υποχρεωθεί σε διαβίβαση των ως
άνω δεδομένων με νομική διάταξη, απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής, ή δικαστική απόφαση, ή τα ως άνω δεδομένα καταστούν
απαραίτητα για την απόδειξη ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών αξιώσεων ή ισχυρισμών. Εμπιστευτικά δεν είναι τα δεδομένα τα οποία
έχουν ήδη καταστεί κοινώς γνωστά. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας και όσα προβλέπονται στο Άρθρο 3 διατηρούνται και μετά την με
οποιοδήποτε τρόπο καταγγελία ή παύση ισχύος της παρούσας. Τροποποίηση του παρόντος είναι δυνατή μόνο εγγράφως. Όλοι οι όροι του
παρόντος συμφωνούνται ως ουσιώδεις, ισοβαρείς και δεσμευτικοί και οποιαδήποτε παραβίασή τους αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας
της συμφωνίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται o Γενικός Κανονισμός περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το εθνικό
δίκαιο περί προσωπικών δεδομένων και το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας μεταξύ των μερών.
Άρθρο 9
Για επιπλέον σκοπούς, οι οποίοι δεν αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό αλλά αφορούν σκοπούς καλής και εύρυθμης λειτουργίας της
εταιρείας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.» o Γονέας οφείλει να συμμορφώνεται εκ νέου προς τις επιταγές του «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
O «ΓΟΝΕΑΣ — ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ» δηλώνει τα παρακάτω :
Ενημερώθηκα ρητώς για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
των ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η
εταιρεία «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε.»,
ως
«ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ».
Έλαβα γνώση για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων
μου, όπως και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικών κατηγοριών του
υποκειμένου του οποίου ασκώ την επιμέλεια, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για
την Προστασία Δεδομένων, καθώς και για την πολιτική της εταιρείας που είναι
αναρτημένη στον ιστότοπο httos:((www.anagennisicamping.gr

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι το σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών μου
δεδομένων, όπως και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικών κατηγοριών
του υποκειμένου που ασκώ την επιμέλεια, προκειμένου να λάβω από τον «ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο της εταιρεία «ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε.».
Συναινώ για το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας, η οποία είναι αναρτημένη
στον ιστότοπο https://www.anagennisi-camping.gr
Παρέχω την ελεύθερη, ρητή, σαφή, αβίαστη και με πλήρη επίγνωσή μου, συγκατάθεσή στην εταιρεία για την επεξεργασία των
δεδομένων μου και των δεδομένων και των δεδομένων ειδικών κατηγοριών των προστατευόμενων μελών μου.
Είμαι άνω των 16 ετών
Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας ενημερώθηκα για το δικαίωμά μου να εναντιωθώ,
ανά πάσα στιγμή, σε αυτήν, μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην εταιρεία,
όπως ορίζεται στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας, η οποία είναι αναρτημένη στον
ιστότοπο https://www.anagennisi-camping.gr

Έλαβα γνώση και ελεύθερα και ρητά συμφωνώ με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και την πολιτική απορρήτου της εταιρείας
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε. που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο https://www.anagennisi-camping.gr.
«ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ»: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ A.E., Δ/νση: Θέση «παπούλι», Κάλαμος Αττικής, Τ.Κ.190 14,
τηλ: (22950)62478, ΑΦΜ: 800781809, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, email: info@anaeennisi-camping.gr , Ιστότοπος:

Συναινώ σε όλα τα παραπάνω ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επιθυμώ επιπλέον να λαμβάνω ενημέρωση για τα προγράμματα και τις προσφορές της εταιρείας
«ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ Α.Ε.» μέσω E-mail, Sms, Newsletter, Τηλεφωνικών ΕπικοινωνιώνΝΑΙ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε.

ΓΟΝΕΑΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

