Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων
των υποψήφιων εργαζόμενων/συνεργατών
(σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 679/2016)
Η Γενική Πανελλαδική Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Αλληλασφάλισης
Ιδιοκτητών Λεωφορείων με το δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε με την παρούσα
επιθυμεί να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες κατά τον Καν. Ε.Ε. 679/2016,
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία υποβάλλετε
προς αυτήν και τις θυγατρικές της εταιρίες (εφεξής: ΄΄η Εταιρία΄΄) καθώς και
πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενο των δεδομένων. Α.
Κατηγορίες Δεδομένων που συλλέγουμε :
Υποβάλλοντας αίτημα για εργασία/συνεργασία με την Εταιρία θα επεξεργασθούμε
προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού
πλαισίου που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα :
Στοιχεία που μας παρέχετε απευθείας εσείς :
o

Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.)

αριθμοί

τηλεφώνου,

o

Στοιχεία ταυτότητας (αριθμός δελτίου ταυτότητας,
διπλώματος οδήγησης, εθνικότητα, ΑΜΚΑ κ.λπ.)

o

Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή, συστατική επιστολή (
επαγγελματική εμπειρία, εκπαίδευση κ.λπ.)

o

τυχόν πληροφορίες σχετικά με την αίτηση για συγκεκριμένη θέση
/ειδικότητα (αναμενόμενο εισόδημα/αμοιβή, περιγραφή αιτούμενης
θέσης εργασίας, χρόνος πιθανής διαθεσιμότητας)

o

οποιαδήποτε
άλλη
πληροφορία
και
στοιχεία
υποβάλλετε
συμπεριλαμβανομένης
οποιασδήποτε
αλληλογραφίας
που
ανταλλάσσετε με την Εταιρία κατά τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης
του αιτήματός σας για εργασία/συνεργασία

διαβατηρίου,

Στοιχεία που συλλέγουμε από τρίτους :
Ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα σχετικά με εσάς από άλλες πηγές όπως εταιρίες
προσλήψεων προσωπικού, εταιρίες έρευνας αγοράς, πληροφορίες που έχετε
δημοσιοποιήσει μέσω ιστότοπων τρίτων (ενδεικτικά LinkedIn)
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Β. Σκοποί Επεξεργασίας Δεδομένων:
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα γιατί είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση του αιτήματος εργασίας/συνεργασίας μας , ενδεικτικά :
o

να ελέγξουμε εάν τα προσόντα σας είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη
θέση/ειδικότητα

o

να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σχετικά με την αίτησή σας και να
απαντήσουμε σε τυχόν απορίες και ερωτήματά σας, να καθορίσουμε
συνέντευξη υποψηφίου, καθώς και να σας σταλούν ενδεχόμενες
ενημερώσεις σχετικά με άλλες ευκαιρίες πρόσληψης

o

να επεξεργασθούμε την αίτησή σας , να αξιολογήσουμε τα προσόντα
σας και να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας

o

να αξιολογήσουμε τις ικανότητες και το ενδιαφέρον σας για ευκαιρίες
απασχόλησης/συνεργασίας στην Εταιρία μας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα γιατί είναι απαραίτητο για την
συμμόρφωση της Εταιρίας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο:
o

συμμόρφωση με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους
εργασίας των γραφείων της Εταιρίας

o

συμμόρφωση με κανονιστικές και νομικές υποχρέωσες της Εταιρίας
σχετικά με την καταπολέμηση και αποτροπή της διαφθοράς .

o

συμμόρφωση με παραγγελίες/εντολές
δημόσιων/δικαστικών Αρχών

εισαγγελικών

ή

άλλων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα γιατί είναι απαραίτητο για την
προστασία της επιχειρησιακής λειτουργίας της Εταιρίας :
o

ασφάλεια χώρων , περιουσιακών στοιχείων, πληροφοριακών
συστημάτων, στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας

o

εφαρμογή Πολιτικών & Διαδικασιών της Εταιρίας o εξασφάλιση
λειτουργικότητας της διαδικτυακής υποβολής αιτήσεως μέσω της
εταιρικής μας ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης
δημιουργίας λογαριασμού στο διαδίκτυο, της παροχής εξουσιοδότησης
για επαναφορά των κωδικών πρόσβασης
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Γ. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζεται κατ’αρχήν το προσωπικό της διεύθυνσης
διαχείρισης προσωπικού της Εταιρίας, διευθυντικά στελέχη και στελέχη Διοίκησης.
Ενδέχεται δε να διαβιβασθούν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών αξιολόγησης
υποψήφιου προσωπικού, οι οποίοι θα τα επεξεργασθούν για τους παραπάνω
σκοπούς. Επίσης ενδέχεται να διαβιβασθούν σε δημόσιες δικαστικές /εισαγγελικές
Αρχές κατόπιν υποβολής νομίμου αιτήματος ή εάν απαιτηθεί για την προστασία
εννόμων αξιώσεων ή/και προστασία του έννομου συμφέροντος της Εταιρίας
σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Τα προσωπικά σας δεδομένα ως υποψηφίων υπαλλήλων/συνεργατών δεν
διαβιβάζονται εκτός Ελλάδος ή /και χωρών της Ε.Ε.
Δ. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή στα
γραφεία της Γενικής Πανελλαδικής και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας
και περιορισμένης πρόσβασης, που αναβαθμίζονται περιοδικά. Τα δεδομένα θα
διατηρηθούν επί έξι (6) μήνες από τη μη τελεσφόρηση της συνεργασίας με την Εταιρία.
Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης εργασίας/συνεργασίας η Εταιρία τηρεί τα
προσωπικά δεδομένα για το απολύτως απαραίτητο χρονικό σύμφωνα με τη σχετική
Πολιτική της Εταιρίας, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και το εσωτερικό πλαίσιο
προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας.
Ε. Άσκηση των Δικαιωμάτων σας ως Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά σας να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα
όπως προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016:
1)
Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε ποια προσωπικά δεδομένα
σας υφίστανται επεξεργασία και με ποιο τρόπο, να λάβετε αντίγραφα αυτών των
δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη
επεξεργασία,
2)
Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των δεδομένων σας, όπως για
παράδειγμα στην περίπτωση που αλλάξετε κατοικία ή αριθμό τηλεφώνου.
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3)
Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε
απευθείας και σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή σε τρίτο που εσείς θα μας
υποδείξετε. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με νομική
βάση τη σύμβαση, το νόμο και τη συγκατάθεση (βλ. ανωτέρω Ενότητα «Σκοποί και
νομική βάση επεξεργασίας»). 4) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων και/ή
περιορισμό της επεξεργασίας τους.
5) Δικαίωμα εναντίωσης στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους, εφόσον δεν υφίσταται
νόμιμη υποχρέωσή μας προς τούτο ή σε περίπτωση που τα έννομα συμφέροντα της
Γενικής Πανελλαδικής ή των τρίτων δεν υπερτερούν των δικών σας έννομων
συμφερόντων.
Ειδοποιείτε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας σχετικά με τις
ανησυχίες σας για συγκεκριμένες προσωπικές καταστάσεις αναφορικά με κάποια
επεξεργασία των Δεδομένων που θεωρείτε μη προσήκουσα ή αναιτιολόγητη στο
πλαίσιο της σχέσης σας με την Εταιρεία (email: dpo@genpan.gr).
Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ' οιοδήποτε τρόπο τα
προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ίδετε την ιστοσελίδα www.dpa.gr).
ΣΤ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – Στοιχεία
επικοινωνίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ με δ.τ.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. εδρεύουσα στην Αθήνα, οδός Βουλής, αρ.7, με ΑΦΜ
096002793 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και ΓΕΜΗ 002079801000, νόμιμα εκπροσωπούμενη,
email: info@genpan.gr
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας
στο dpo@genpan.gr
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