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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΤΩΝ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ	ΣΑΣ	ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	

	
Η	 παρούσα	 ενημέρωση	 αφορά	 στον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 πραγματοποιείται	 η	
επεξεργασία	 των	 προσωπικών	 σας	 δεδομένων,	 όταν	 χρησιμοποιείτε	 την	
πλατφόρμα	«edupass.gov.gr»	(«η	πλατφόρμα»).	

1. Υπεύθυνος	Επεξεργασίας		
Το	 Υπουργείο	 Παιδείας	 και	 Θρησκευμάτων	 (Ανδρέα	 Παπανδρέου	 37,	 Μαρούσι,	
Τ.Κ.	151	80,	Τηλ.	210	3442000,	«ΥΠΑΙΘ»)	είναι	Υπεύθυνος	Επεξεργασίας	για:	

1. κάθε	 επεξεργασία	 που	 πραγματοποιείται	 κατά	 τη	 λειτουργία	 της	
πλατφόρμας,	

2. κάθε	 επεξεργασία	 που	 πραγματοποιείται	 από	 τις	 δημόσιες	 εκπαιδευτικές	
δομές	κατά	τη	διαχείριση	των	πληροφοριών	που	παρέχονται	σε	αυτές	μέσω	
της	πλατφόρμας.		

2. 	Στοιχεία	 επικοινωνίας	 του	 Υπευθύνου	 Προστασίας	 Δεδομένων	
(ΥΠΔ)		
Για	να	ασκήσετε	τα	δικαιώματα	που	προβλέπει	η	νομοθεσία	(παρακάτω	υπό	7),	
να	 διατυπώσετε	 ερωτήματα	 ή	 για	 οποιονδήποτε	 άλλο	 λόγο	 σχετικά	 με	 την	
επεξεργασία	 προσωπικών	 δεδομένων	 που	 περιγράφεται	 στην	 παρούσα	
ενημέρωση,	 μπορείτε	 να	 απευθύνεστε	 στον	 Υπεύθυνο	 Προστασίας	 Δεδομένων	
του	 ΥΠΑΙΘ	 μέσω	 της	 ακόλουθης	 διεύθυνσης	 ηλεκτρονικού	 ταχυδρομείου:	
dpo@minedu.gov.gr.		

3. Ποια	προσωπικά	δεδομένα	υπόκεινται	σε	επεξεργασία		
Για	να	μπορέσετε	να	υποβάλετε	κάποια	δήλωση	είναι	απαραίτητη	η	ταυτοποίησή	
σας.	Προς	τον	σκοπό	αυτό	υπόκεινται	σε	 επεξεργασία	το	ονοματεπώνυμο	και	ο	
ΑΦΜ	σας.		
Περαιτέρω,	 επεξεργαζόμαστε	 τα	 ακόλουθα	 δεδομένα	 για	 την	 ολοκλήρωση	 των	
κάτωθι	τριών	(3)	ενεργειών:	

1. Δήλωση	 αυτοδιαγνωστικού	 ελέγχου	 (self-test)/διαγνωστικού	
(εργαστηριακού)	ελέγχου-	Έκδοση	Σχολικής	Κάρτας	για	COVID-19	

Όταν	 υποβάλλετε	 δήλωση	 αποτελέσματος	 (αυτό)διαγνωστικού	 ελέγχου	 (self-
test/	rapid	test/	PCR	test)	για	μαθητή/τρια	δημόσιας	σχολικής	μονάδας-εκδίδετε	
σχολική	κάρτα	για	COVID-19,	επεξεργαζόμαστε	τα	ακόλουθα	στοιχεία	(δικά	σας	ή	
του	 ανήλικου	 τέκνου	 σας,	 εφόσον	 υποβάλλετε	 δήλωση	 ως	 γονέας/κηδεμόνας	
ανηλίκου/ης	μαθητή/τριας):	

i. Πληροφορίες	σχετικά	με	τη	σχολική	μονάδα	φοίτησης,	

ii. Ονοματεπώνυμο,	
iii. Πλήρη	ημερομηνία	γέννησης,	
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iv. ΑΜΚΑ,	
v. Στοιχεία	 σχετικά	 με	 τον	 δηλούμενο	 αυτοδιαγνωστικό	 έλεγχο	 (self-

test)	 για	 την	 ανίχνευση	 COVID-19	 (ημερομηνία	 διεξαγωγής	 και	
δηλούμενο	αποτέλεσμα)	ή	/	και	

vi. Στοιχεία	σχετικά	με	τον	διαγνωστικό	έλεγχο	(rapid	test/PCR	test)	για	
την	 ανίχνευση	 COVID-19,	 στον	 οποίο	 υπεβλήθη	 ο/η	 μαθητής/τρια,	
καθώς	 και	 στοιχεία	 σχετικά	 με	 τον	 εμβολιασμό	 του	 μαθητή/τριας	
κατά	του	COVID-19	ή	τη	νόσηση	του	μαθητή/τριας	από	COVID-19.	Τα	
συγκεκριμένα	στοιχεία	αντλούνται	αυτόματα	από	το	Εθνικό	Μητρώο	
Ασθενών	 από	 τον	 κορωνοϊό	 COVID-19,	 εφόσον	 δεν	 συμπληρωθούν	
στη	δήλωση	τα	πεδία	που	αφορούν	στον	αυτοδιαγνωστικό	έλεγχο.	

2. Δήλωση	εκπαιδευτικών/μελών	Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.	

Όταν	 υποβάλλετε	 δήλωση	 ως	 εκπαιδευτικός/μέλος	 Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.,	
επεξεργαζόμαστε	τα	ακόλουθα	στοιχεία	σας:	

i. Πληροφορίες	σχετικά	με	τη	σχολική	μονάδα	/	σχολικές	μονάδες	όπου	
υπηρετείτε,	

ii. ΑΜΚΑ,	
iii. Στοιχεία	 σχετικά	 με	 τον	 δηλούμενο	 αυτοδιαγνωστικό	 έλεγχο	 (self-

test)	 για	 την	 ανίχνευση	 COVID-19	 (ημερομηνία	 διεξαγωγής	 και	
δηλούμενο	αποτέλεσμα)	ή/και	

iv. Στοιχεία	σχετικά	με	τον	διαγνωστικό	έλεγχο	(rapid	test/PCR	test)	για	
την	 ανίχνευση	 COVID-19,	 στον	 οποίο	 έχετε	 υποβληθεί,	 καθώς	 και	
στοιχεία	 σχετικά	 με	 τον	 εμβολιασμό	 σας	 κατά	 του	 COVID-19	 ή	 τη	
νόσησή	 σας	 από	 COVID-19.	 Τα	 συγκεκριμένα	 στοιχεία	 αντλούνται	
αυτόματα	από	το	Εθνικό	Μητρώο	Ασθενών	από	τον	κορωνοϊό	COVID-
19,	 εφόσον	 δεν	 συμπληρωθούν	 στη	 δήλωση	 τα	 πεδία	 που	 αφορούν	
στον	αυτοδιαγνωστικό	έλεγχο.	

3. Δήλωση	επισκεπτών	

Όταν	 υποβάλλετε	 δήλωση	 ως	 επισκέπτης	 μίας	 δημόσιας	 εκπαιδευτικής	 δομής,	
επεξεργαζόμαστε	τα	ακόλουθα	στοιχεία	σας:	

i. Πληροφορίες	σχετικά	με	τη	σχολική	μονάδα	που	θα	επισκεφθείτε,	
ii. ΑΜΚΑ,	

iii. Στοιχεία	σχετικά	με	τον	διαγνωστικό	έλεγχο	(rapid	test/PCR	test)	για	
την	 ανίχνευση	 COVID-19,	 στον	 οποίο	 έχετε	 υποβληθεί,	 καθώς	 και	
στοιχεία	 σχετικά	 με	 τον	 εμβολιασμό	 σας	 κατά	 του	 COVID-19	 ή	 τη	
νόσησή	 σας	 από	 COVID-19.	 Τα	 συγκεκριμένα	 στοιχεία	 αντλούνται	
αυτόματα	από	το	Εθνικό	Μητρώο	Ασθενών	από	τον	κορωνοϊό	COVID-
19.	

Τα	 προσωπικά	 στοιχεία	 που	 περιλαμβάνονται	 στη	 δήλωσή	 σας	
διασταυρώνονται/επαληθεύονται	 μέσω	 α)	 του	 Πληροφοριακού	 Συστήματος	
«myschool»	και	β)	του	Εθνικού	Μητρώου	ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.	
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Εν	 συνεχεία,	 με	 βάση	 τα	 δεδομένα	 της	 δήλωσής	 σας	 αποδίδεται	 ένας	
χαρακτηρισμός	που	αφορά	στο	κατά	πόσον	είναι	επιτρεπτή	η	παρουσία	(η	δική	
σας	 ή	 του	 ανήλικου	 τέκνου	 σας,	 εφόσον	 υποβάλλετε	 δήλωση	 ως	
γονέας/κηδεμόνας	 μαθητή)	 στη	 σχολική	 μονάδα	 σύμφωνα	 με	 τα	 ισχύοντα	
υγειονομικά	πρωτόκολλα.	

4. Σκοπός	 και	 νομική	 βάση	 επεξεργασίας	 των	 προσωπικών		
δεδομένων	

Ο	σκοπός	 της	 επεξεργασίας	 των	 προσωπικών	 σας	 δεδομένων	 είναι	 να	 ελεγχθεί	
κατά	πόσον	πληρούνται	οι	προϋποθέσεις	για	τη	φυσική	παρουσία	(τη	δική	σας	ή	
του	 ανήλικου	 τέκνου	 σας,	 εφόσον	 υποβάλλετε	 δήλωση	 ως	 γονέας/κηδεμόνας	
μαθητή)	 στην	 εκπαιδευτική	 δομή	 σύμφωνα	 με	 τα	 ισχύοντα	 υγειονομικά	
πρωτόκολλα	και,	συνακόλουθα,	να	διασφαλισθεί	η	δημόσια	υγεία.	
Νομική	 βάση	 της	 επεξεργασίας	 των	 προσωπικών	 δεδομένων	 είναι	 (α)	 η	
συμμόρφωση	με	έννομη	υποχρέωση	σύμφωνα	με	το	άρθρο	68	του	ν.	4830/2021	
(Α'	 169)	 (άρθρο	 6	 παρ.	 1(γ)	 ΓΚΠΔ)	 και	 (β)	 η	 εκπλήρωση	 καθήκοντος	 που	
εκτελείται	προς	το	δημόσιο	συμφέρον	(άρθρο	6	παρ.	1(ε)	και	9	παρ.	2	(ζ)	ΓΚΠΔ).		

5. Χρόνος	τήρησης	των	προσωπικών	δεδομένων	
Τα	 προσωπικά	 στοιχεία,	 τα	 οποία	 περιλαμβάνονται	 σε	 κάθε	 δήλωσή	 σας,	
τηρούνται	στη	θυρίδα	της	σχολικής	μονάδας	στην	οποία	απευθύνεστε	για	 επτά	
(7)	ημέρες		από	την	υποβολή	τους.	
Με	 τη	 συμπλήρωση	 των	 επτά	 (7)	 ημερών	 τα	 δεδομένα	 διαγράφονται	 οριστικά	
τόσο	από	τις	θυρίδες	όσο	και	από	τον	τερματικό	εξοπλισμό	(υπολογιστές,	λοιπές	
ηλεκτρονικές	 συσκευές)	 των	 εντεταλμένων	 χρηστών-	 υπαλλήλων	 των	
εκπαιδευτικών	δομών.	

6. Κοινοποίηση	και	διαβίβαση	των		προσωπικών	δεδομένων	
Τα	 δεδομένα,	 που	 περιλαμβάνονται	 στις	 δηλώσεις	 που	 υποβάλλετε	 μέσω	 της	
πλατφόρμας,	δεν	κοινοποιούνται	σε	τρίτους,	πέραν	των	ακόλουθων	Εκτελούντων	
την	Επεξεργασία:	

1. Την	«ΕΔΥΤΕ	Α.Ε.»,	η	οποία	έχει	αναλάβει	για	λογαριασμό	του	ΥΠΑΙΘ.,	τον	
σχεδιασμό,	 την	 υλοποίηση	 και	 τη	 συντήρηση	 της	 πλατφόρμας,	 την	
τήρηση	 των	 προσωπικών	 δεδομένων	 υπό	 συνθήκες	 που	 διασφαλίζουν	
την	ασφάλεια	της	επεξεργασίας,	την	ακεραιότητα,	την	εμπιστευτικότητα	
και	 τη	 διαθεσιμότητα	 των	 δεδομένων,	 καθώς	 και	 κάθε	 άλλο	 ζήτημα	
σχετικό	με	την	ομαλή	λειτουργία	της	πλατφόρμας.	

2. Την	 «ΗΔΙΚΑ	 Α.Ε»,	 η	 οποία	 διενεργεί	 για	 λογαριασμό	 του	 ΥΠΑΙΘ	 i)	 την	
άντληση	των	δεδομένων	από	το	Εθνικό	Μητρώο	Εμβολιασμών	κατά	του	
κορωνοϊού	 COVID-19,	 το	 Εθνικό	 Μητρώο	 Ασθενών	 από	 τον	 κορωνοϊό	
COVID-19,	 το	 πληροφοριακό	 σύστημα	 της	 ειδικής	 ηλεκτρονικής	
πλατφόρμας	 του	 Ψηφιακού	 Πιστοποιητικού	 COVID-19	 και	 ii)	 την	
ηλεκτρονική	 καταχώριση	 των	 αποτελεσμάτων	 των	 αυτοδιαγνωστικών	
ελέγχων.	
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Όπως	 ήδη	 αναφέρθηκε	 (παραπάνω	 υπό	 3),	 τα	 δεδομένα	 που	 περιλαμβάνονται	
στη	 δήλωσή	 σας,	 χρησιμοποιούνται	 προκειμένου	 να	 αποδοθεί	 σε	 εσάς	 ή	 στο	
ανήλικο	τέκνο	σας	 (εφόσον	υποβάλλετε	αίτηση	ως	γονέας/κηδεμόνας	ανήλικου	
μαθητή)	 ένας	 χαρακτηρισμός	 κατάστασης.	 Έτσι,	 στη	 θυρίδα	 της	 σχολικής	
μονάδας	αποστέλλεται-	ως	αποτέλεσμα	του	ελέγχου	των	στοιχείων	της	δήλωσής	
σας-	 αποκλειστικά	 η	 πληροφορία	 εάν	 η	 φυσική	 παρουσία	 (η	 δική	 σας	 ή	 του	
ανήλικου	τέκνου	σας)	είναι,	σύμφωνα	με	τα	υγειονομικά	πρωτόκολλα,	επιτρεπτή,	
μη	 επιτρεπτή	 ή	 εάν	 απαιτείται	 περαιτέρω	 έλεγχος,	 χωρίς	 να	 γνωστοποιούνται	
λεπτομέρειες	 σχετικά	 με	 την	 υγεία.	 Πρόσβαση	 στον	 χαρακτηρισμό	 της	
κατάστασης	 των	 χρηστών	 της	 πλατφόρμας	 έχει	 μόνον	 το	 εντεταλμένο	
προσωπικό	κάθε	σχολικής	μονάδας.	

7. Δικαιώματα	
Μπορείτε	να	ασκήσετε	τα	ακόλουθα	δικαιώματα	αποστέλλοντας	σχετικό	αίτημα	
στη	 διεύθυνση	 ηλεκτρονικού	 ταχυδρομείου	 της	 Υπεύθυνης	 Προστασίας	
Δεδομένων	του	ΥΠΑΙΘ	(παραπάνω	υπό	2):	

1. Το	 δικαίωμα	 πρόσβασης:	 Μπορείτε	 να	 ζητήσετε	 πληροφορίες	 για	 την	
επεξεργασία	των	δεδομένων	(των	δικών	σας	ή	του	ανήλικου	τέκνου	σας),	
καθώς	και	αντίγραφα	των	δεδομένων	που	τηρούμε.		

2. Το	 δικαίωμα	 διόρθωσης:	 Μπορείτε	 να	 ζητήσετε	 να	 διορθωθούν	 λάθη,	
ανακρίβειες	και	ελλείψεις	των	δεδομένων.	

3. Το	 δικαίωμα	 διαγραφής:	 Mπορείτε,	 υπό	 ορισμένες	 προϋποθέσεις	 που	
προβλέπονται	στη	 νομοθεσία,	 να	 ζητήσετε	 να	διαγραφούν	 τα	δεδομένα	
(τα	δικά	σας	ή	του	ανήλικου	τέκνου	σας).	

4. Το	 δικαίωμα	 περιορισμού	 της	 επεξεργασίας:	 Μπορείτε	 να	 ζητήσετε	 να	
περιορίσουμε	 την	 επεξεργασία	 των	 προσωπικών	 δεδομένων,	 σε	
περίπτωση	αμφισβήτησης	της	ακρίβειάς	τους,	καθώς	και	σε	περίπτωση	
που	τα	δεδομένα		δεν	είναι	πλέον	απαραίτητα	για	τον	αρχικό	σκοπό	αλλά	
για	νομικούς	λόγους	δεν	μπορούν	ακόμη	να	διαγραφούν.	

5. Το	 δικαίωμα	 εναντίωσης	 στην	 επεξεργασία:	 Μπορείτε	 να	 αντιταχθείτε	
στην	επεξεργασία	των	προσωπικών	δεδομένων.	Εάν,	ωστόσο,	υπάρχουν	
επιτακτικοί	 και	 νόμιμοι	 λόγοι	 που	 επιβάλλουν	 την	 επεξεργασία	 και	
υπερισχύουν	των	δικαιωμάτων	και	συμφερόντων	που	θα	επικαλεστείτε,	
μπορούμε	να	αρνηθούμε	αιτιολογημένα	την	εναντίωσή	σας.	

Σε	περίπτωση	που	δεν	ικανοποιηθείτε	από	την	απάντηση	επί	του	αιτήματός	σας	ή	
θεωρείτε	 ότι	 η	 επεξεργασία	 των	προσωπικών	 δεδομένων	παραβιάζει	 το	 ισχύον	
κανονιστικό	 πλαίσιο,	 έχετε	 δικαίωμα	 να	 υποβάλετε	 καταγγελία	 στην	 Αρχή	
Προστασίας	 Δεδομένων	 Προσωπικού	 Χαρακτήρα	 (ταχυδρομική	 διεύθυνση:	
Λεωφόρος.	 Κηφισίας	 αρ.	 1-3,	 Τ.Κ.	 115	 23,	 Αθήνα,	 τηλ.	 210	 6475600,	 διεύθυνση	
ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου:contact@dpa.gr).	

	

Τελευταία	ενημέρωση:	09/01/2022	


