
 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦH στο τμήμα_________: 
(στην επόμενη σελίδα υπογράφετε το GDPR για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων) 

Ονοματεπώνυμο: 

Διεύθυνση κατοικίας: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Σχολή και έτος φοίτησης / Εργασία: 

Γλώσσες: 

Τηλέφωνα (κινητό, σταθερό και τηλέφωνο ανάγκης): 
 

 
Skype και e-mail: 
 

Instagram – Facebook: 

Ποιοί είναι οι στόχοι σας με την Ισπανική Γλώσσα; 
 

Από πού μας γνωρίσατε; 
 

Επιλογή τρόπου πληρωμής σε _____ δόση/δόσεις.  

Παρακαλούμε ακολουθήστε μας για ανακοινώσεις στα 
Instagram: @castilla_online 
Facebook: @Castilla.gr 

 
 

 
 
 
 

Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ: 
Τόπος και ημερομηνία εγγραφής:  _________________________________  
 
και υπογραφή:       
 
 
 
 

Κατέθεσα το ποσό της εγγραφής (100€) το οποίο είναι για την κατοχύρωση της θέσης μου στο 
τμήμα και θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό των διδάκτρων. 



Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται. Το 
Φροντιστήριο CASTILLA σέβεται απόλυτα τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε, διαβάστε το κείμενο της 
συγκατάθεσης, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και υπογράψτε αν το επιθυμείτε. Ευχαριστούμε πολύ! 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ε.Ε. 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, χρειαζόμαστε τη ρητή συγκατάθεσή σας στο 

Φροντιστήριό μας, Καστίλλη, για να μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά σας στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, το e-mail και 

τα τηλέφωνά σας. 

1. Πηγή πληροφόρησης  

Το Φροντιστήριο συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ΜΟΝΟ από εσάς προσωπικά ή τους γονείς σας. Δεν ζητάμε, ούτε κάνουμε δεκτούς 

τους προσωπικούς κωδικούς σας που σας δίνουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των βαθμών και στις αντίστοιχες πλατφόρμες του Υπουργείου 

Παιδείας. 

2. Ποιά προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε  

Το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, το e-mail, κοινωνικά δίκτυα, ημερομηνία γέννησης, σπουδές και τα τηλέφωνα τα δικά σας και των γονιών 

σας. 

3. Διαβίβαση δεδομένων 

ΔΕΝ θα διαβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, πουλήσουμε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέσουμε με ή χωρίς αντάλλαγμα  τα παραπάνω δεδομένα 

σας, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας. Εξαίρεση αποτελούν οι συνεργάτες μας (οι καθηγητές και η 

γραμματεία). 

4. Χρόνος επεξεργασίας 

Το φροντιστήριο θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σας για χρονικό διάστημα 10 ετών, με τη 

δυνατότητα ανανέωσης. 

5. Τα δικαιώματά σας 

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας, στο σύνολο ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει 

τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 

Επιπλέον, έχετε όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό και συγκεκριμένα: 

 Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφονται παραπάνω, που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται 

το Φροντιστήριο. 

 Δικαιούστε να ζητήσετε την επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. 

 Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του Φροντιστηρίου  εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι 

απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί. 

 Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού. 

 Δικαιούστε να λαμβάνετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει. 

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπεύθυνο για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του Φροντιστηρίου, κ. Σοφία 

Τριπαμπούκη (2106120125, 2108064630). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια από τα δικαιώματά σας, μας στέλνετε το αίτημά σας 

στο email  μας ή εγγράφως και  το Φροντιστήριο θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιήσει το αίτημά σας εντός 30 ημερών από τη λήψη 

της σχετικής αίτησης,  ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Επίσης, έχετε το δικαίωμα 

να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23, www.dpa.gr). 

Σας ευχόμαστε ολόψυχα Καλές Σπουδές!!       ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

Castilla 

 


