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Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση 

φωτογραφιών ή βίντεο στη σχολική ιστοσελίδα 

Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι μαθητές μας με τις τάξεις τους θα συμμετέχουν σε 

διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις. Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις των τάξεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

σχολείου μας στο ΠΣΔ (6lyk-kaval.kav.sch.gr) και στο Facebook (www.facebook.com/people/6ο-Γενικό-Λύκειο-

Καβάλας/100054311029962/). Σε αρκετές από τις εκδηλώσεις αυτές θα υπάρχει και ψηφιακό υλικό με 

φωτογραφίες    κυρίως ομαδικές των μαθητών μας. Προκειμένου να μπορούμε να αναρτήσουμε φωτογραφίες που 

να εμφανίζεται το παιδί σας είναι απαραίτητο, αν δεν έχετε αντίρρηση, να υπογράψετε το παρακάτω έντυπο 

γονικής συγκατάθεσης. 

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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Προϋπόθεση: 
ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παιδί μου, για παράδειγμα το 
όνομα, η διεύθυνση της οικίας μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο 
σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Δηλώνω ότι επιτρέπω στον υπεύθυνο της ιστοσελίδας του σχολείου και σχετικά με πιθανή εμφάνιση του 

παιδιού μου …………………………………………………………………που φοιτά στην ………τάξη, να εμφανίζε-   

ται με την παραπάνω προϋπόθεση στη σελίδα του σχολείου στο ΠΣΔ και στο Facebook. 

 

Ονοματεπώνυμο    γονέα/κηδεμόνα   ………………………………………………………………………………………… 

 
Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα     Ημερομηνία    
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