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Σύλλογος Βιβλίων και Διδακτικών Μέσων  
Γυμνασίου Στέγκλιτς 

Heesestr. 15, 12169 Berlin 
 

 Πρόεδρος: 
Dr. Dorothea Malin
 (030) 787 45 73 
Αντιπρόεδρος: 
Andrea Andreatta
 (030) 787 10 146 
E-Mail: schulbuchverein@gymnasiumsteglitz.de 

Δήλωση προσχώρησης (ενημέρωση) 

 
Επιθυμώ /-ούμε να γίνω /-γίνουμε μέλος / -η του Συλλόγου Βιβλίων και Διδακτικών Μέσων του Γυμνασίου 
Στέγκλιτς. Μέλη μπορούν να γίνουν ο γονέας/ οι γονείς ή και ενήλικες μαθητές. Με την υπογραφή μου/μας 
δίνουμε τη συγκατάθεσή μου / μας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που 
περιγράφεται στην επόμενη σελίδα (2). 
 

Κηδεμόνας 1  

Επίθετο  Όνομα  

E-Mail  
Τηλέφωνο 
(προαιρετικά) 

 

Κηδεμόνας 2 

Επίθετο  Όνομα  

E-Mail  
Τηλέφωνο 
(προαιρετικά) 

 

 

Παιδιά στο Γυμνάσιο Στέγκλιτς : 
Συμπληρώστε τα στοιχεία όλων των παιδιών σας που φοιτούν στο Γυμνάσιο Στέγκλιτς, ακόμη και αν είναι 
18 ετών  και θέλουν να εγγραφούν τα ίδια στον σύλλογο (η εγγραφή ενήλικων μαθητών δεν είναι 
υποχρεωτική) 
 

Μαθητής / Μαθήτρια 1 

Επίθετο, Όνομα  
τάξη ή εξάμηνο τρέχουσας 
σχολικής χρονιάς 

 

Μαθητής / Μαθήτρια 2 

Επίθετο, Όνομα  
τάξη ή εξάμηνο τρέχουσας 
σχολικής χρονιάς 

 

Μαθητής / Μαθήτρια 3 

Επίθετο, Όνομα  
τάξη ή εξάμηνο τρέχουσας 
σχολικής χρονιάς 

 

Κατά την εγγραφή νεότερου παιδιού σας παρακαλούμε ανανεώστε τις πληροφορίες και για παιδιά σας που 
ήδη φοιτούν. 
 
Παρακαλούμε να προσκομίσετε τη δήλωση στη Γραμματεία του Σχολείου και να καταθέσετε το ποσό της 
συνδρομής, το οποίο αποφασίζεται τον Μάιο κάθε έτους, στον λογαριασμό του Συλλόγου (IBAN: DE9 
1860100900603917908, BIC PBNKDEFF, Postbank Leipzig) ως τον Ιούνιο της τρέχουσας σχολικής 
χρονιάς. 
Στην κατάθεση σημειώστε τον σκοπό όπως ακολούθως: 

1 Επίθετο, Όνομα (όλων των παιδιών σας που φοιτούν στο σχολείο μας) 
2a Για νέες εγγραφές: „neue ###. Klasse“ (π.χ “neue 7. Klasse”) 

2b ήδη εγγεγραμμένα παιδιά (επιπρόσθετα): τάξη/ εξάμηνο την τρέχουσα σχολική χρονιά  

Το απόκομμα λογαριασμού ισχύει ως απόδειξη πληρωμής της συνδρομής. 
Για ερωτήσεις σχετικές με το έμβασμα απευθυνθείτε στην ταμία μας κα Δρ. S. Luckert (δες υποσημείωση) 
 
 

Βερολίνο,  ................   ...................................................  …... ...................................... 

Υπογραφές:           Κηδεμόνας 1             Κηδεμόνας 2 
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Συγκατάθεση σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων 
 

Συμφωνώ / συμφωνούμε ότι ο Σύλλογος Βιβλίων και Διδακτικών Μέσων του Γυμνασίου Steglitz e.V. 

(εν συντομία Schulbuchverein) επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα παρακάτω στοιχεία μου /μας για 

λόγους διαχείρησης: 

 Επίθετο/Όνομα του/των κηδεμόνα/ κηδεμόνων  

 Ηλεκτρονική (E-mail) διεύθυνση του/των κηδεμόνα/ κηδεμόνων  

 Τηλέφωνο του/των κηδεμόνα/ κηδεμόνων (προαιρετικά) 

 Επίθετο/Όνομα του μαθητή / της μαθήτριας 

 Ημερομηνία γέννησης του μαθητή / της μαθήτριας 

 Τάξη / εξάμηνο φοίτησης του μαθητή / της μαθήτριας 

Η έρευνα αυτή χρησιμοποιείται για την καταγραφή και κατανομή των ετήσιων τελών συνδρομής και 

για την τεκμηρίωση τυχόν μειώσεων ή απαλλαγών από τέλη. Συμφωνώ με τυχόν διευκρινιστικές 

ερωτήσεις εκ μέρους του διοικητικού συμβούλίου σχετικά με το καθεστώς συμμετοχής ή την καταβολή 

εισφορών. 

Γνωρίζω ότι μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολογία 

αποστέλλοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Γυμνασίου Steglitz 

(Heesestr 15, 12169 Berlin) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(schulbuchverein@gymnasiumsteglitz.de) σχετική επιστολή κατά της επεξεργασίας των προσωπικών 

μου δεδομένων ή / και του παιδιού / παιδιών μου. 

Ο Σύλλογος Βιβλίων επισημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, 

περιορισμού της επεξεργασίας και χρήσης δεδομένων (άρθρο 15-21 GSG-VO). Μπορείτε να 

απευθυνθείτε στο διοικητικό συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την προστασία των δεδομένων στη 

διεύθυνση : schulbuchverein@gymnasiumsteglitz.de. 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Dr. Dorothea Malin Andrea Andreatta 
πρόεδρος αντιπρόεδρος 
 


