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Πολιτική Υποβολής Αίτησης
Η υποβολή αίτησης ενδιαφερόμενου ή του βιογραφικού σημειώματός σας, σημαίνει και τη ρητή
αποδοχή των παρακάτω όρων.
Όροι Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
1. Η υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων γίνεται υπ' ευθύνη τους, οι οποίοι και
δηλώνουν ότι τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Η παροχή ψευδών
πληροφοριών κατά την υποβολή της αίτησης, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης.
2. Το βιογραφικό σημείωμά των ενδιαφερομένων καθώς και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο, το οποίο
εισάγεται στη φόρμα της αίτησής ή του βιογραφικού σημειώματος περιέχει δεδομένα (τα «Προσωπικά
Δεδομένα») που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την έννοια του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation –
GDPR) (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός 2016/679»)
και το νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Με την αποστολή του
βιογραφικού σημειώματός σας συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία, από την εταιρία
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΠΟΥ Α.Ε.», με αντικείμενο εργασιών «Super Market τροφίμων και ποτών», με
έδρα την Ιαλυσό Ρόδου, επί της Λεωφόρου Ηρακλειδών 77 και υποκατάστημα στην πόλη της Ρόδου επί
της οδού Καναδά & Βενετοκλέων γωνία, με Α.Φ.Μ. 999874416, Δ.Ο.Υ Ρόδου, όπως εκπροσωπείται
νομίμως (στο εξής η «Εταιρία»), των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση των
ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα, ή για
την κάλυψη άλλης θέσης για την οποία κρίνεται κατά την επεξεργασία ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες
ικανότητες (στο εξής η «Επεξεργασία»). Τα στοιχεία, τα οποία συλλέγουμε αποτελούνται από αυτά, τα
οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στη διάθεση της εταιρίας όταν αποστέλλει βιογραφικό σημείωμα
(π.χ. όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κ.λ.π).

3. Η Εταιρία, δυνάμει της ρητής αυτής συγκατάθεσης, προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679, όπως αυτός
κάθε φορά ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης, με σκοπό την αξιολόγηση των
ικανοτήτων των ενδιαφερόμενων για την κάλυψη θέσης, για την οποία εξέφρασαν ενδιαφέρον, ή για
την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται η εταιρία, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία,
ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.
4. Για τους σκοπούς της Επεξεργασίας στα Προσωπικά σας Δεδομένα δύνανται να έχουν πρόσβαση
αποκλειστικά και μόνο οι προϊστάμενοι κάθε τμήματος της Εταιρίας. Διαβιβάσεις προσωπικών
δεδομένων σε άλλους παραλήπτες δεν πραγματοποιούνται, εκτός εάν υποχρεούμαστε να το
πράξουμε σύμφωνα με το νόμο.
5. Επιπλέον, τα Προσωπικά σας Δεδομένα που περιέχονται σε φυσικό αρχείο φυλάσσονται σε ειδικό
κλειδωμένο συρτάρι με αποκλειστική πρόσβαση στα ίδια πρόσωπα- προϊστάμενοι κάθε τμήματος της
Εταιρίας (βλ. όρο 4).
6. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει τα υποβληθέντα στοιχεία και να τα επεξεργαστεί,
τόσο για τις υφιστάμενες κενές θέσεις εργασίας όσο και για αντίστοιχη μελλοντική χρήση,
λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του
απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Η Εταιρία θα διατηρεί τα δεδομένα για χρονικό διάστημα 12
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν τελικά η Εταιρία αποφασίσει να διατηρήσει τα
Προσωπικά σας Δεδομένα για την κάλυψη μιας άλλης θέσης, θα σας ενημερώσει σχετικά και θα
ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για αυτήν την περαιτέρω επεξεργασία, την οποία μπορείτε και να
αρνηθείτε. Εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποσύρει την αίτησή του σε μικρότερο από το
προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, μπορεί να μας ενημερώσει εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή η
εταιρία προβαίνει στη διαγραφή των στοιχείων του χρήστη, εκτός αν νόμιμοι λόγοι επιβάλλουν το
αντίθετο και εκτός των στοιχειών εκείνων που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ
της εταιρίας και του χρήστη.
7. Στο βαθμό που είναι επιτρεπτό από τις σχετικές διατάξεις έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα
στην Εταιρία για πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα με βάση το άρθρο 15 του Κανονισμού
2016/679. Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων
βάσει των άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού 2016/679 αντίστοιχα ή τον περιορισμό της
Επεξεργασίας με βάση το άρθρο 18 του Κανονισμού 2016/679. Επίσης, έχετε δικαίωμα εναντίωσης
στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα να λαμβάνετε τα
Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα
μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα) όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του Κανονισμού 2016/679.
Τέλος, αν θεωρείτε ότι η Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβαίνει τον Κανονισμό
2016/679 έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.
8. Από τη στιγμή που θα συγκατατεθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έχετε το
δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως η ανάκληση αυτή να θίγει
τη νομιμότητα της μέχρι τότε Επεξεργασίας.
9. Η Εταιρία είναι ένας εργοδότης ίσων ευκαιριών. Αποτελεί πολιτική της Εταιρίας να συμμορφώνεται
με τις πρακτικές και τους νόμους περί ίσων ευκαιριών, καθώς και να διαχειρίζεται τους όρους και
πολιτικές εργασίας, παρέχοντας ευκαιρίες εργασίας στα άτομα με την κατάλληλη κατάρτιση σε
ισότιμη βάση. Η Εταιρία απαγορεύει τις διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε εργαζομένου ή υποψήφιου
για απασχόληση με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την εθνική προέλευση, το
φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία που προστατεύεται από το νόμο.
10. Ο ενδιαφερόμενος, αποδεχόμενος τους όρους του παρόντος, επιβεβαιώνει ότι έχει κατανοήσει
και συμφωνεί με τις αναφορές αυτής της δήλωσης και συναινεί με τον τρόπο που τα δεδομένα του
αποθηκεύονται και επεξεργάζονται.
11. Κατά τα λοιπά ισχύει και εφαρμόζεται η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα των Εργαζομένων.
Για κάθε είδους διευκρίνιση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων κατά τα
ανωτέρω, καθώς και για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: smpappou@gmail.com.

