ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
ΕΞΩ∆ΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής και
εκπροσωπείται νόµιµα

ΠΡΟΣ
Το ∆ιευθυντή του...........................................................................................

*-------*

Όπως

έχουµε

πληροφορηθεί,

δυνάµει

του

υπ’αριθ.171490/∆2/12.11.2013 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, καλείσθε
ως διαχειριστής σχολικής µονάδας, να χρησιµοποιείτε και να ενηµερώνετε σε
ηµερήσια βάση το πληροφοριακό σύστηµα «my school», αρχίζοντας, µάλιστα,
ήδη από την 14/11/2013.
Όπως προκύπτει δε, από το εγχειρίδιο χρήσης του ως άνω
πληροφοριακού συστήµατος και ως προς την ενότητα «ΜΑΘΗΤΕΣ», καλείσθε
από το Υπουργείο Παιδείας να καταχωρήσετε

και να επεξεργαστείτε

προσωπικά ως και ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα τόσο των µαθητών, που
φοιτούν στο σχολείο σας, όσο και των γονέων ή των κηδεµόνων αυτών,
άσχετων µε τις ανάγκες και τους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(ενδεικτικά:υπηκοότητα, θρήσκευµα µαθητών, απαλλαγή από µαθήµατα,
επιβληθείσες ποινές σε µαθητή, ΑΜΚΑ, δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες
απουσίες, µόρφωση και επάγγελµα γονέων, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης
γονέων κλπ).

Πέρα από το γεγονός, ότι για την καταχώρηση των ως άνω
προσωπικών δεδοµένων, τη διαχείριση και την επεξεργασία τους, απαιτείται
ρητή και έγγραφη συγκατάθεση των υποκειµένων των δεδοµένων, και
εν προκειµένω των γονέων ή των κηδεµόνων ατοµικά, αλλά και µε την
ιδιότητα

ως

νοµίµων

εκπροσώπων

των

ανήλικων

µαθητών

σας

ενηµερώνουµε ότι επί του θέµατος της ως άνω παράνοµης επεξεργασίας
προσωπικών δεδοµένων έχει ήδη επιληφθεί η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ειδικότερα µε το υπ’αριθ.πρωτ.Γ/ΕΞ/7549-1/19-12-2013 έγγραφο – το
οποίο σας συγκοινοποιούµε µε την παρούσα- η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, στα πλαίσια της ασκήσεως των προβλεπόµενων
από το ν.2472/1997 αρµοδιοτήτων της, καλεί το Υπουργείο Παιδείας να
απαντήσει σε σειρά ζητηµάτων που αφορούν στο νοµοθετικό έρεισµα, το
σκοπό και τις ανάγκες που αυτό υπηρετεί και δη σε σχέση µε τη σχολική
φοίτηση, αλλά και τη λειτουργία και την αρχιτεκτονική δοµή του «my school».
Κατόπιν των παραπάνω και δεδοµένου ότι, όπως προεκτέθηκε, δεν
υπάρχει ρητή και έγγραφη συναίνεση των υποκειµένων για την καταχώρηση
προσωπικών τους

δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα «my school»,

ενώ, ήδη, διερευνάται το όλο ζήτηµα από την αρµόδια Αρχή
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Όπως

απέχετε

από

οποιαδήποτε

καταχώρηση

προσωπικών

δεδοµένων µαθητών ή και των γονέων και κηδεµόνων αυτών, που για
οποιονδήποτε λόγο περιήλθαν σε γνώση σας, στο πληροφοριακό σύστηµα
«my school», και αναµείνατε

τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ο Πρόεδρος

Κηφισιά,

4/2/2014

