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Δήλωση συναίνεσης γονέων για το έτος προσχολικής εκπαίδευσης 
_______ 

για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποστήριξης της γλωσσικής εκμάθησης 
στον παιδικό σταθμό (SPATZ) του 

ομόσπονδου κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης 

 
 

 

Αξιότιμοι γονείς, 

 

ο οργανισμός ημερήσιας φροντίδας για παιδιά 

________________________________________________________  

επιθυμεί να κάνει χρήση της οικονομικής ενίσχυσης του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-

Βυρτεμβέργης για το επιπρόσθετο πρόγραμμα υποστήριξης της γλωσσικής εκμάθησης στον παιδικό 

σταθμό. 

 

Το πρόγραμμα ενίσχυσης "Επιχορηγήσεις για την υποστήριξη της γλωσσικής εκμάθησης σε 
όλους τους οργανισμούς ημερήσιας φροντίδας για παιδιά με πρόσθετες ανάγκες (οδηγία 
SPATZ)" προβλέπει την υποστήριξη των παιδιών με πρόσθετες ανάγκες γλωσσικής εκμάθησης κατά 

τη διάρκεια της ημερήσιας φροντίδας στον παιδικό σταθμό μέσω ειδικών μέτρων υποστήριξης της 

γλωσσικής εκμάθησης, τα οποία εκτείνονται πέρα από το πλαίσιο της γενικής υποστήριξης της 

γλωσσικής εκμάθησης στον παιδικό σταθμό. 

Περισσότερες πληροφορίες για το επιπρόσθετο πρόγραμμα υποστήριξης της γλωσσικής εκμάθησης 

στον παιδικό σταθμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.sprachfoerderung-bw.de. 

 

Η διενέργεια της διαδικασίας χορήγησης της ενίσχυσης έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού 

στην τράπεζα του ομόσπονδου κρατιδίου L-Bank. Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα στην 
ιστοσελίδα www.l-bank.de/SPATZ. 

 

Διαπιστώσαμε ότι για το παιδί σας θα ήταν εύλογη και ευκταία μία επιπλέον υποστήριξη της 

γλωσσικής ανάπτυξης, η οποία δημιουργεί την ανάγκη για ένα επιπρόσθετο ομαδικό πρόγραμμα 

υποστήριξης της γλωσσικής εκμάθησης. Είμαστε στη διάθεσή σας για μια πιο λεπτομερή ενημέρωση 

σε μία κατ' ιδίαν συζήτηση. 

 

Η συμμετοχή του παιδιού σας στο προβλεπόμενο επιπρόσθετο πρόγραμμα υποστήριξης της 

γλωσσικής εκμάθησης στον οργανισμό μας θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα. Για την υποβολή αίτησης 

για την επιχορήγηση του προγράμματος από το ομόσπονδο κρατίδιο και για τη λήψη της 

επιχορήγησης, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται, επίσης, η 

συναίνεση των γονέων για τη συμμετοχή του παιδιού τους σε αυτό το πρόγραμμα. 

 

Σας παρακαλούμε θερμά να συναινέσετε με την υπογραφή σας στη συμμετοχή του παιδιού σας στο 

πρόγραμμα. Σας διαβεβαιώνουμε ότι στα πλαίσια της υποβολής της αίτησης δεν πρόκειται να 

κοινοποιηθούν σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού σας και ότι τηρούνται οι κανονισμοί 

του νόμου περί προστασίας δεδομένων του ομόσπονδου κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης. 

 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συναίνεσή σας. 
 
 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ
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Συναίνεση: 
 

 Με το παρόν συναινώ στη συμμετοχή του παιδιού μου 
___________________________________ 
      στο επιπρόσθετο πρόγραμμα υποστήριξης της γλωσσικής εκμάθησης στον 
      παιδικό σταθμό (SPATZ) που επιχορηγείται από το ομόσπονδο κρατίδιο Βάδης-

Βυρτεμβέργης. Γνωρίζω ότι η συμμετοχή είναι οικειοθελής.  

 Συναινώ στην ενδεχόμενη διαβίβαση του ονόματος και της ημερομηνίας 
γέννησης του παιδιού μου από τον οργανισμό ημερήσιας φροντίδας για παιδιά 
στην τράπεζα του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης (L-Bank) 
στα πλαίσια της υποβολής αίτησης για επιχορήγηση του επιπρόσθετου 
προγράμματος υποστήριξης της γλωσσικής εκμάθησης.  

     Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού σας πραγματοποιείται 
κατά κύριο λόγο μόνο από τον οργανισμό ημερήσιας φροντίδας για παιδιά. Η 
ενδεχόμενη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του παιδιού σας στην 
τράπεζα του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης (L-Bank) είναι 
πιθανή μόνο σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου. Η τράπεζα L-Bank 
χρειάζεται τα αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση του έργου 
της εξέτασης των προϋποθέσεων οικονομικής ενίσχυσης που έχει αναλάβει. 
Γνωρίζω ότι χωρίς αυτή τη συναίνεση δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του παιδιού 
μου στο πρόγραμμα υποστήριξης της γλωσσικής εκμάθησης.  

 
Αυτή η συναίνεση είναι οικειοθελής και μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική 
ισχύ. Η ανάκληση μπορεί, επίσης, να αφορά μόνο ένα τμήμα των ως άνω δηλωμένων 
συναινέσεων. Με την ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων που έχει πραγματοποιηθεί βάσει της συναίνεσης μέχρι τη χρονική στιγμή 
της ανάκλησης. Η μη χορήγηση της συναίνεσης ή η ανάκληση της συναίνεσης δεν συνεπάγεται 
μειονεκτήματα. 
 
Ο αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το Υπουργείο 
Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.  
  
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τη συναίνεσή σας. 
Μετά τη λήξη του προγράμματος υποστήριξης της γλωσσικής εκμάθησης, τα προσωπικά 
δεδομένα του παιδιού θα παραμείνουν αποθηκευμένα για νομικούς λόγους και στη συνέχεια θα 
διαγραφούν.   
 

Έναντι του οργανισμού ημερήσιας φροντίδας για παιδιά έχετε το δικαίωμα για ενημέρωση σχετικά 
με τα προσωπικά δεδομένα σας, επιπλέον έχετε το δικαίωμα για διόρθωση, διαγραφή ή 
περιορισμό τους, το δικαίωμα για εναντίωση στην επεξεργασία τους και το δικαίωμα για 
φορητότητα των δεδομένων. Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα για προσφυγή στην εποπτική αρχή 
προστασίας δεδομένων, την Εντεταλμένη Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων και Ελευθερίας 
Πληροφόρησης του ομόσπονδου κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης.  
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…………………………………………………………………………………………………. 
Ημερομηνία, υπογραφή/υπογραφές1, 2 

 

 

1 Το παρόν πρέπει να υπογράφεται πάντα από όλα τα υπάρχοντα άτομα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, εκτός εάν οι γονείς που 
έχουν την επιμέλεια του παιδιού ζουν χωριστά και το παιδί διαμένει συνήθως στον ένα γονέα με τη συγκατάθεση του άλλου γονέα ή 
λόγω δικαστικής απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί η υπογραφή του γονέα, στον οποίο διαμένει το παιδί. 
 
2 Αυτό το έγγραφο δεν χρειάζεται να επιστραφεί (υπογεγραμμένο) σε περίπτωση μη χορήγησης της συναίνεσης. 
 

 

 
 

      
     Η δήλωση συναίνεσης παραμένει στον φορέα και πρέπει να προσκομίζεται στην τράπεζα L-Bank κατόπιν σχετικού αιτήματος. 
 
 
 
 


