ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προ-επιλογή,
Επεξεργαζόμαστε ορισμένα προσωπικά δεδομένα :
• για σκοπούς ταυτοποίησής
• για την αξιολόγηση της καταλληλόλητας
εγγραφής του παιδιού στο Σχολείο.
• Την επικοινωνία με τους υποβάλλοντες
αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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υποβάλλοντες
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ενδιαφέροντος.

• Δεδομένα
επικοινωνίας
• Πληροφορίες και
στοιχεία που
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για:
χορηγούνται
•
επικοινωνία αναφορικά με θέματα του Σχολείου εφόσον
οικειοθελώς και
υποβληθεί κάποιο σχετικό
κατά περίπτωση.
Εξυπηρέτηση, διαχείριση αιτημάτων.
Επικοινωνία.
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α) η συγκατάθεσή
• με την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος ή
αιτήματος ή ερωτήματος για εγγραφή του
παιδιού στο Σχολείο ή για άλλο σκοπό,
όπου
ο
ενδιαφερόμενος
χορηγεί
οικειοθελώς τα προσωπικά δεδομένα ή
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τον ίδιο
ή το παιδί.
β) το έννομο συμφέρον του Σχολείου
• για την ταυτοποίησής σας όπου απαιτείται,
που είναι και προς όφελός σας για την
αποφυγή απάτης ή περιστατικού
ασφαλείας και για τη χορήγηση σε εσάς
πραγματικών πληροφοριών.

α) το έννομο συμφέρον του Σχολείου
•
•
•
•

ερώτημα/αίτημα μέσω της Ιστοσελίδας.
• Εν γένει διαχείριση και βελτιστοποίηση της
εμπειρίας και της εξυπηρέτησης του Χρήστη
της Ιστοσελίδας

να τακτοποιήσει ζητήματα των αιτούντων.
να ανταποκριθεί στα αιτήματά.
να
βελτιστοποιεί
τις
υπηρεσίες
εξυπηρέτησης και διαχείρισης των
Χρηστών της Ιστοσελίδας.
Να επικοινωνήσει με τους Χρήστες κατόπιν
σχετικού αιτήματος/ερωτήματος τους.

β ) συγκατάθεση:
• για όσα δεδομένα και πληροφορίες
χορηγούνται οικειοθελώς από τους
Χρήστες που υποβάλλουν αιτήματα στο
Σχολείο και δίνονται κατά περίπτωση (πχ
ζήτημα οικογενειακό, ιατρική πληροφορία,
διατροφική πληροφορία, ενδεχόμενο
ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο κτλ.

Marketing & Διαφήμιση
•
•

Αποστολή Newsletters με τα νέα του
Σχολείου τις δράσεις του, το εκπαιδευτικό
του πρόγραμμα κτλ.
Διαφημίσεις Facebook, Google.

• Δεδομένα
Επικοινωνίας
(email, κινητό)
• Δεδομένα
ταυτότητας.
• Δημογραφικά
Δεδομένα.
• Δεδομένα από
Cookies.

α) συγκατάθεση
•

Όσοι έχουν οικειοθελώς γραφτεί στη βάση
των παραληπτών των Newsletter του
Σχολείου, χορηγώντας το email τους.
• Όσοι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους να
τους αποστέλλει το Σχολείο ενημερώσεις σε
email ή στο κινητό με SMS ή άλλως.

Αξιολόγηση της παροχής των εκπαιδευτικών και
λοιπών υπηρεσιών του Σχολείου.
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για:
• Για να αξιολογούμε την ποιότητα της
παροχής των εκπαιδευτικών και λοιπών
υπηρεσιών (μεταφοράς, σίτισης, κτλ.)
• Για τη διασφάλιση της ποιότητας των
υπηρεσιών του Σχολείου.
• Για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών εκ
μέρους της Εταιρείας
Στατιστική ανάλυση προς αξιολόγηση και
βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών
του Σχολείου
Περιλαμβάνει:
• Αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρηματικών
διαδικασιών
• Καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση των
αιτημάτων σας.
• Καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση του
περιεχομένου της Ιστοσελίδας
• Έρευνα ή/και ανάλυση για την καλύτερη
κατανόηση των αναγκών των Χρηστών μας.
• Υιοθέτηση νέων εμπορικών και
επιχειρηματικών μοντέλων, προγραμμάτων
και συνεργασιών.
• Βελτίωση των εμπειριών σας
• Παράδοση συναφούς περιεχομένου
• Έρευνες ποιότητας
• Στατιστικές αναλύσεις

• Δημογραφικά
Δεδομένα
• Δεδομένα που
προκύπτουν από
τα αιτήματα που
υποβάλλονται
στο Σχολείο, από
σχόλια,
παράπονα ή
παρατηρήσεις
μέσω της
Ιστοσελίδας
• Δεδομένα
Οικονομικά
• Δεδομένα
Δημογραφικά
• Δεδομένα που
χορηγούνται
οικειοθελώς κατά
περίπτωση.

• Έχουν αποδεχτεί τα cookies στην
ιστοσελίδα.
β) έννομο συμφέρον:
.
• Για
αποστολή
ενημερωτικού
και
προωθητικού υλικού σε Χρήστες που έχουν
ήδη εγγράψει τα παιδιά τους στο Σχολείο
• Σε όσους επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Σχολείου ή τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης
και δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα
αντίρρησης.
α) έννομο συμφέρον της Εταιρείας
• για τη διασφάλιση της ποιότητας των
υπηρεσιών και τη βελτιστοποίηση αυτών.

Η νομική βάση της συγκεκριμένης
επεξεργασίας είναι
α) το έννομο συμφέρον του Σχολείου για
• την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία
συγκεντρωτικών δεδομένων προς τον
σκοπό της στατιστικής ανάλυσης για την
βελτίωση των υπηρεσιών του τηρώντας
όλα τα απαραίτητα εχέγγυα συλλογής και
επεξεργασίας στοιχείων που δεν
ταυτοποιούν συγκεκριμένο υποκείμενο και
δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες των υποκειμένων των
δεδομένων.
• για την ανάλυση της χρηστικότητας,
λειτουργικότητας και αποελεσματικότητας
των εκπαιδευτικών και λοιπών υπηρεσιών
του Σχολείου και της Ιστοσελίδας
• για τη βελτίωση της επιχειρηματική μας
απόδοσης για τη βελτίωση των
συνεργασιών μας, πάντα με σεβασμό στα
δικαιώματα, ελευθερίες και συμφέροντα
σας αναφορικά με τα προσωπικά σας
δεδομένα.

