Τα παρακάτω στοιχεία, και τα στοιχεία από την κάρτα κατασκηνωτή και τα δελτία εγγραφής, καταχωρούνται σε βάση
δεδομένων της κατασκήνωσης, είναι απολύτως εμπιστευτικά, η συλλογή τους αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο την ομαλή
οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης και δεν κοινοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση του υπογράφοντος. Η
DELPHICAMP προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία με πλήρη εχεμύθεια και σύμφωνα με όλους τους νόμους που διέπουν την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να
ενημερωθείτε περεταίρω, από την ιστοσελίδα μας σε αυτόν τον σύνδεσμο: http://www.delphicamp.gr/data-protection.htm

ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ:
ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:
ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:
ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 3:
ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 4:
EMAIL ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ:
 Επιθυμώ να μου στέλνετε ενημερωτικά έντυπα, email ή sms
 Επιθυμώ να συμμετέχει/ουν το/τα παιδί/ιά μου στη διαφημιστική φωτογράφηση της κατασκήνωσης.
 Επιθυμώ να συμμετέχει/ουν το/τα παιδί/ιά μου στην αναμνηστική φωτογράφηση της κατασκήνωσης.
Σχετικά με την κάρτα κατασκηνωτή και τα δελτία εγγραφής:
Συναινώ με το παρόν στη συλλογή και επεξεργασία από την επιχείρηση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων (όπως και
αυτών που αναφέρονται στην κάρτα κατασκηνωτή και το δελτίο εγγραφής) του κατασκηνωτή - τέκνου μου για την
εγγραφή του στην κατασκήνωση, καθώς και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας τόσο του ιδίου, όσο και της εν γένει
κατασκήνωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν οι αρμόδιοι για την κατασκήνωση υπάλληλοι της επιχείρησης και οι αρμόδιες
Αρχές. Έχω ενημερωθεί ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου είναι η εταιρεία
«DELPHICAMP - ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΠΕ» και έχω δικαίωμα να ενημερωθώ σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του τέκνου
μου, να υποβάλλω αιτήματα για πρόσβαση σε αυτά, διόρθωση ή διαγραφή τους, με αποστολή email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της επιχείρησης (info@delphicamp.gr), καθώς και να προβώ σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης αυτών.
Σχετικά με το Δελτίο Υγείας Κατασκηνωτή
Η συλλογή και επεξεργασία των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κατασκηνωτή διενεργείται από την «DELPHICAMP ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΠΕ» για την ενημέρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της κατασκήνωσης, για σκοπούς πρόληψης,
για την προστασία του κατασκηνωτή και την παροχή κατάλληλης υγειονομικής φροντίδας εφόσον χρειαστεί, καθώς και για
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Τηρείται το ιατρικό απόρρητο και η αρχή της εμπιστευτικότητας των
πληροφοριών. Η γνωστοποίηση των δεδομένων στις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές γίνεται εφόσον κριθεί αναγκαίο από το
υπεύθυνο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Για την έγκυρη υποβολή της ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει
τη συναίνεσή του σύμφωνα με τα παρακάτω:
"Συναινώ με το παρόν στην επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων υγείας για τους λόγους και με τις εγγυήσεις που μου
γνωστοποιήθηκαν ως άνω, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/679. Έχω ενημερωθεί ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων του τέκνου μου είναι
η εταιρεία «DELPHICAMP - ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΠΕ» και έχω δικαίωμα να ενημερωθώ σε σχέση με την επεξεργασία αυτών, να
υποβάλλω αιτήματα για πρόσβαση σε αυτά, διόρθωση ή διαγραφή τους, με αποστολή email στην ως άνω ηλεκτρονική
διεύθυνση της επιχείρησης, καθώς και να προβώ σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε
περίπτωση παραβίασης αυτών."
Ο υπογράφων κηδεμόνας δηλώνω υπεύθυνα ότι:
▪ Επιτρέπω να συμμετέχει το παιδί μου στα προγράμματα υπαίθριων, αθλητικών & κολυμβητικών δραστηριοτήτων που
διοργανώνονται στην Παιδική Εξοχή.
▪ Η γενική κατάσταση της υγείας του, του επιτρέπει την κολύμβηση στην πισίνα της κατασκήνωσης και στη θάλασσα,
καθώς και τη συμμετοχή σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες.
▪ Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους ορούς λειτουργίας και τον κανονισμό της Παιδικής Εξοχής DELPHICAMP
(ενημερώθηκα για τις περιόδους, τα ωράρια, τους όρους πληρωμής, κλπ.).
▪ Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.

Ημερομηνία …../…../……….

Ο κηδεμόνας/γονέας: _______________________________
(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή)

