
Ελληνικὴ Εθνικὴ Σχολή Βιέννης 
Δήλωση εγγραφής/ Anmeldeformular 

 
Ημερομηνία/ Datum ....................................       Υπογραφή/Unterschrift .......................................... 

  

ΜΗΤΕΡΑ/MUTTER ΠΑΤΕΡΑΣ/VAΤER 

Όνομα/Vorname Όνομα/Vorname 

  

Επώνυμο/Zuname Επώνυμο/ Zuname 

  

Υπηκοότητα /Staatsangehörigkeit Υπηκοότητα /Staatsangehörigkeit 

  

Επάγγελμα/Beruf Επάγγελμα/Beruf 

  

Διεύθυνση /Anschrift Διεύθυνση /Anschrift 

  

Τηλέφωνο /Telefonnummer Τηλέφωνο/Telefonnummer 

  

Ε-Mail: Ε- Mail: 

  

ΜΑΘΗΤΗΣ-ΡΙΑ / SCHÜLER-IN  

Όνομα/Vorname  

Επώνυμο/Zuname  

Ημερομηνία Γέννησης/Geburtstag  

Υπηκοότητα/Staatsangehörigkeit  

Αριθ. Διαβατηρίου/Passnummer  

Θρήσκευμα/Religionsbekenntnis  

Τόπος γέννησης/Geburtsort  



                   Γραπτὴ συγκατάθεση σύμφωνα με την προστασία δεδομένων                   

 

 

      Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για λόγους οργάνωσης και διαχείρισης του μαθήματος και προστασίας των μαθητών.  

Τα δεδομένα σας θα μεταβιβαστούν στο γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Μόναχο 

και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Αθήνα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο 

για την οργάνωση και την ομαλή λειτουργία της Σχολής. 

Συμφωνείτε επίσης ότι σε σχολικὲς εκδηλώσεις, όπως σχολικὲς εορτές, μπορεί να γίνει λήψη 

φωτογραφιών, βίντεο ή / και ηχογραφήσεων της Ελληνικής Εθνικής Σχολής και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, κυρίως γιὰ δημοσίευση σε ενημερωτικὲς αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της 

Σχολής, στο πλαίσιο κάλυψης δραστηριοτήτων του σχολείου.  

      

       Έχετε την ευκαιρία να αντικρούσετε, εν όλῳ ή εν μέρει, τη χρήση των δεδομένων σας για 

τους σκοποὺς αυτοὺς ανὰ πάσα στιγμὴ, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο kirche@metropolisvonaustria.at. Στη συνέχεια, θα σταματήσουμε άμεσα να 

προωθούμε περαιτέρω πληροφορίες και τα δεδομένα σας θα διαγραφοῦν. Εντούτοις, σε 

αυτὴν την περίπτωση, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε τη συμμετοχὴ του 

παιδιού σας στα μαθήματα της Ελληνικής  Εθνικής Σχολής Βιέννης. 

 

                               Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 

 

       Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Organisation und Administration 

des Unterrichts und der Schüler gespeichert und verwaltet. Die Daten werden zur Organisation 

auch an die Erziehungsabteilung des Griechischen Generalkonsulates in München, sowie an das 

Ministerium für Unterricht in Athen weitergegeben, soweit dies zur Organisation und 

Gewährleistung des Unterrichts notwendig ist. Bei schulischen Veranstaltungen wie etwa 

Schulfesten stimmen Sie mit Ihrer Teilnahme zu, dass im Rahmen der Veranstaltung Bild-, Video- 

und/oder Tonaufnahmen gemacht werden können, welche von der Griechischen Nationalschule 

insbesondere zu Dokumentationszwecken und zur Veröffentlichung auf Homepages im Rahmen 

der Berichterstattung über Aktivitäten der Schule verwendet werden dürfen.   

      Sie haben die Möglichkeit, der Nutzung Ihrer Daten zu diesen Zwecken jederzeit vollständig 

oder in Teilen zu widersprechen, indem Sie eine E-Mail mit Ihrem Widerspruch an 

kirche@metropolisvonaustria.at senden. Anschließend werden wir die Zusendung weiterer 

Informationen unverzüglich beenden und Ihre Daten werden gelöscht. In diesem Fall können wir 

allerdings unter Umständen die Teilnahme Ihres Kindes am Unterricht der Griechischen 

Nationalschule nicht mehr gewährleisten. 

 

 

 Ημερομηνία/ Datum ....................................       Υπογραφή/Unterschrift .......................................... 
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