2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου Εύβοιας
Σχολ. Έτος 2019-2020
Δραστηριότητες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Τάξη/τμήμα: _____
Όροι χρήσης και δήλωση συναίνεσης γονέων για τη χρήση της υπηρεσίας
«Τηλεδιασκέψεις-Lessons» από τους μαθητές του σχολείου
Η χρήση της υπηρεσίας «Τηλεδιασκέψεις-Lessons» του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου
(ΠΣΔ - www.sch.gr) διέπεται από τους όρους χρήσης και εχεμύθειας που έγιναν αποδεκτοί
κατά τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών/μαθητριών, για την απόκτηση μαθητικού λογαριασμού.1
Ειδικότερα, με το μαθητικό λογαριασμό, οι μαθητές/μαθήτριες αποκτούν πρόσβαση
στην υπηρεσία «Τηλεδιασκέψεις-Lessons» στην οποία θα συνδέονται, προκειμένου να
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που οργανώνονται και υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου, εφεξής οριζόμενες ως «τηλεμαθήματα»,
κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας των σχολείων, λόγω Covid-19.
Κατά τη διάρκεια χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας εκ μέρους των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και των συμμετεχόντων μαθητών (και για όσο διαρκεί κάθε συνεδρία τηλεμαθήματος) θα γίνεται χρήση των εξής προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων:
i.
Το επώνυμο και το όνομα
ii.
Το όνομα χρήστη στο ΠΣΔ
iii.
Οι ήχοι (ομιλία) και η εικόνα
iv.
Τα κείμενα συνομιλίας (chat)
Επισημαίνεται ότι η ροή των δεδομένων εικόνας ή συνομιλίας υφίσταται μόνο κατά
τη διάρκεια του τηλεμαθήματος και κανένα από αυτά δεν καταγράφεται ούτε διατηρείται
μετά το πέρας αυτού. Το όνομα, το επώνυμο και το όνομα χρήστη στο ΠΣΔ τυγχάνουν αντικείμενο επεξεργασίας για την ταυτοποίηση της ιδιότητας των συμμετεχόντων στο τηλεμάθημα και για τη στατιστική ανάλυσή τους.
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης και δίνω τη συγκατάθεσή μου
για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και του τέκνου μου,
________________________________________μαθητή/τριας του του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου, στο πλαίσιο των τηλεμαθημάτων του σχολείου μέσω της υπηρεσίας «Τηλεδιασκέψεις» του ΠΣΔ.
Σύμφωνα με το νόμο διατηρώ κάθε δικαίωμα για ενημέρωση, πρόσβαση, διαγραφή
ή περιορισμό της επεξεργασίας των ανωτέρων δεδομένων καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσης αυτής.
Αλιβέρι, _____Μαΐου 2020
Ο γονέας/κηδεμόνας
Προσαρτήματα του παρόντος: Ανατρέξτε στα συνοδευτικά έγγραφα για οδηγίες σύνδεσης
και χρήσης της πλατφόρμας:
 Οδηγίες για την ασφαλή χρήση της υπηρεσίας «Τηλεδιασκέψεις»
 Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα «Τηλεδιασκέψεις»
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Για τους Όρους χρήσης και Δήλωση εχεμύθειας των υπηρεσιών του ΠΣΔ επισκεφτείτε τη σελίδα
https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php

