Ενημέρωση υποψηφίων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων που υποβάλλονται
από τους ίδιους κατά την αποστολή βιογραφικού στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ διενεργείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία. Με την αποστολή βιογραφικού με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στην
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ ο υποψήφιος δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και αποδέχεται την επεξεργασία
των προσωπικών του δεδομένων από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ με σκοπό την επιλογή και
προσέλκυση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για να στελεχώσει αποτελεσματικά τα
τμήματα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.
Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ είναι τα δεδομένα που αναφέρονται στο
βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλει ο υποψήφιος (όπως α. βασικά στοιχεία φυσικού
προσώπου: τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, φύλο, ημ.γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, κ.λπ.,
β. Δεδομένα σπουδών, ξένες γλώσσες, σεμινάρια κλπ., γ. Επαγγελματικά δεδομένα π.χ.
προϋπηρεσία, προηγούμενες θέσεις εργασίας κ.λπ. και δ. Δεδομένα εικόνας όπως
φωτογραφία στο βιογραφικό), και τυχόν δεδομένα που ζητηθούν κατά τη διαδικασία
ανεύρεσης προσωπικού (π.χ. συστάσεις, σημειώσεις κατά τη συνέντευξη) για τον
προαναφερόμενο σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.
Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ βασίζονται στη νομική βάση της εν όψει
εκτέλεσης σύμβασης, τα οποία δηλαδή είναι αναγκαία για τη μετέπειτα σύμβαση με την
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. Αποδέκτες των αναφερομένων στο παρόν προσωπικών δεδομένων είναι
το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και η Διοίκηση της Εταιρείας.
Εφ’ όσον ο υποψήφιος δεν απασχοληθεί, τελικώς, στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ όλα τα προσωπικά
δεδομένα τα οποία συλλέγονται και τηρούνται από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ κατά το
προπαρασκευαστικό αυτό στάδιο, θα διατηρηθούν στα αρχεία της για αναφορά προς το
σκοπό ενδεχόμενης μελλοντικής συνεργασίας, για δύο (2) έτη μετά το τέλος του
ημερολογιακού έτους εντός του οποίου υποβλήθηκαν.
Ο υποψήφιος, κατόπιν αιτήματός του στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, έχει δικαίωμα για την πρόσβαση
και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της
επεξεργασίας που τον αφορούν ή δικαιώματος αντίταξης, περιορισμού στην επεξεργασία,
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καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, όπως ορίζεται από το εκάστοτε
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού.
Ο υποψήφιος έχει, επίσης, το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών του
δεδομένων, αν έχει ασκήσει κάποιο ή όλα τα προαναφερόμενα δικαιώματά του αλλά
εξακολουθεί να προβληματίζεται σχετικά με τον τρόπο που η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ επεξεργάζεται
τα δεδομένα του ή θεωρεί ότι δεν έχει ικανοποιηθεί από τις απαντήσεις της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.
Η επικοινωνία και οι διευκρινίσεις, που σχετίζονται με απαιτήσεις ή αιτήματα που
προέρχονται από το Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή
τα Υποκείμενων των Δεδομένων, θα διευθετούνται με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
της Εταιρίας. Για να ασκήσει ο υποψήφιος τα ανωτέρω δικαιώματά του μπορεί να
απευθύνεται και εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@piraeus-sec.gr.

2

