
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

            ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι Εταιρίες με την επωνυμία «Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ» και «Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) 
Λτδ» [εφεξής από κοινού η «Εταιρία», με έδρα επί της οδού Ιφιγενείας 7, Τ.Τ. 2007 Στρόβολος, Λευκωσία, 
είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία από κοινού υπεύθυνες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
στο πλαίσιο  της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας να εργαστείτε για εμάς και /ή στο πλαίσιο μεταξύ μας 
συμβατικής σχέσης, ως εργαζομένου της Εταιρίας. 

Στην Εταιρία, έχουμε ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων 
και για το λόγο αυτό σας παρέχουμε την ακόλουθη ενημέρωση, αναφορικά με το είδος των προσωπικών 
δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και στους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους 
τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σε 
συμμόρφωση προς την εθνική νομοθεσία καθώς και το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 
2016/679 (ΓΔΠΔ). 
 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 
❖ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω τα 
ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα: 

• Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης 
• Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 

αριθμός κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου 
• Στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση και την επαγγελματική σας εμπειρία 
• Πληροφορίες σχετικά με γενικότερα ενδιαφέροντά σας 
• Λοιπές πληροφορίες για εσάς, όπως αυτές μπορεί να προκύπτουν από τυχόν συστατικές επιστολές 

ή/και από κατ΄ ιδίαν συνέντευξη μαζί μας, όπως στοιχεία προσωπικότητας ή συμπεριφοράς 
 
❖ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 
Στην Εταιρία, έχουμε έννομο συμφέρον να επιλέγουμε προσεκτικά τους ανθρώπους που πρόκειται να 
εργαστούν μαζί μας με βάση αξιολογικά κριτήρια και να βεβαιώνουμε ότι διαθέτουν όλα τα κατάλληλα 
εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και στοιχεία συμπεριφοράς. 
Για να αξιολογήσουμε την υποψηφιότητά σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά 
περιέχονται σε βιογραφικά σημειώματα ή/και συστατικές επιστολές που μας αποστέλλετε ή όπως αυτά 
προκύπτουν από τυχόν κατ΄ ιδίαν συνέντευξη μαζί σας. 
Στην περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κάποιον σκοπό πέραν 
των ανωτέρω, θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα και εκ των προτέρων. 
 
❖ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ 
Τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τους 
υπεύθυνους, εξουσιοδοτημένους προς αυτό υπαλλήλους της Εταιρίας μας, ενώ ενδέχεται να διαβιβαστούν 
σε άλλες εταιρίες του Ομίλου της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ». 
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❖ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ 
Εάν η αίτησή για απασχόληση είναι ανεπιτυχής, η Εταιρία θα φυλάσσει τα δεδομένα σας στο αρχείο για 6 
(έξι) μήνες μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας πρόσληψης.  Εάν συμφωνείται να μας επιτρέψετε να 
διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον φάκελο, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας, στον φάκελο 
για άλλους 6 (έξι) μήνες για εξέταση για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης. 
 
Στο τέλος αυτής της περιόδου ή μόλις ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας διαγράφονται ή 
καταστρέφονται.  Θα σας ζητηθεί όταν υποβάλετε το βιογραφικό σας, να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας 
για να κρατήσουμε τα στοιχεία σας για ολόκληρους 12 μήνες προκειμένου να ληφθούν υπόψη για άλλες 
θέσεις.  Εάν η αίτησή σας για απασχόληση είναι επιτυχής τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν 
κατά τη διαδικασία πρόσληψης θα μεταφερθούν στον φάκελο της Ανθρώπινου Δυναμικού (ηλεκτρονικά και 
σε έντυπη μορφή) και θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας. 
 
❖ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 
Για να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής περιορισμού της επεξεργασίας, 
εναντίωσης, ή για να αποσύρετε τυχόν συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνου 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ethnikiinsurance.com. 
 
Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
                                                               
 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 
❖ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 
Η Εταιρία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σας ενημερώνει ότι προβαίνει στη συλλογή και επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης ως εργαζόμενου/ης της Εταιρίας και 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο 
ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.   

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή σχέση με ή κατά τη 
διάρκεια της εργασίας σας, που περιέχονται στις αιτήσεις, πιστοποιητικά, καθώς και έγγραφα που 
προσκομίζετε ή έχετε ήδη προσκομίσει στην Εταιρία, τα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι τα 
ακόλουθα:  ονοματεπώνυμο, διεύθυνση διαμονής, αριθμός τηλεφώνου οικίας και κινητού, στοιχεία 
αστυνομικής ταυτότητας ή/και διαβατηρίου, φύλο, ημερομηνίας γέννησης, ύπαρξη ή μη γάμου, ύπαρξη ή μη 
τέκνων, στοιχεία ατόμου επικοινωνίας ειδικά δεδομένα όπως δεδομένα υγείας, Απολυτήριο, Πιστοποιητικά 
Σπουδών, Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Τίτλων, Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, τον αριθμό της Φορολογικής Ταυτότητας, τυχόν Πιστοποιητικό Άδειας Παραμονής ή/και Άδειας 
Εργασίας, επίπεδο μόρφωσης, εργασιακή προϋπηρεσία, ειδικότητα, αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας, 
συμμετοχή σας στο Ταμείο Προνοίας της Εταιρίας, στην Ομαδική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και στην 
Ομαδική Ασφάλεια Ζωής.  Σημειώνουμε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα την Εταιρία για 
κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας. 

❖ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των πιο πάνω προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκπλήρωση της 
εργασιακής σχέσης και των υποχρεώσεων που απορρέουν είτε από τη σχέση αυτή είτε από την ισχύουσα 
νομοθεσία, ο υπολογισμός και η καταβολή του οφειλόμενου μισθού σας, καθώς και η εν γένει επιμέλεια της 
μισθοδοσίας, της παρακράτησης και απόδοσης καταβολής: της εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, της εισφοράς στο Ομαδικό Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης, της εισφοράς στο Ταμείο Προνοίας, της καταβολής τυχόν συνδρομής σε συντεχνία, οργάνωση 
της εργασίας σας καθώς και γενικότερα της αξιολόγησης, ανάπτυξης και εξέλιξής σας. 
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❖ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πιθανοί αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, στο πλαίσιο της 
εκπλήρωσης των αναληφθέντων με την παρούσα συμβατικών μας υποχρεώσεων καθώς και της 
συμμόρφωσης της Εταιρίας με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τυγχάνουν η Μητρική Εταιρία, 
Δικηγόροι, Λογιστές Ελεγκτές, Συνεργάτες, Ιδιωτικοί Ερευνητές ,το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) στο πλαίσιο συμμετοχής σας σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη 
διοικητική, φορολογική, εποπτική, δικαστική ή άλλη Δημόσια Αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς 
το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση της Εταιρίας να 
ανακοινώσει τα προσωπικά σας δεδομένα. 
 
❖ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ 
Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης 
και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για περιόδους που αναγράφονται στο αρχείο 
δραστηριοτήτων της Εταιρίας βάση του άρθρου 30 της νομοθεσίας εκτός και εάν διατήρηση τους κρίνεται 
απαραίτητη για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικής αξίωσης. 
 
❖ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 
Σε κάθε δε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο 
πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, μπορείτε να ασκήσετε τα πιο κάτω δικαιώματά σας: (α) το δικαίωμα 
πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν 
ελλιπών δεδομένων σας, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσετε τα 
δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων σας, εναντίωσης στην 
επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.  
Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού αιτήματός σας προς τον 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dpo@ethnikiinsurance.com.  
 
Για οποιαδήποτε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας 
δεδομένων μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με το Γραφείο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ethnikiinsurance.com. 
 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τυχόν θίγεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να 
προσφύγετε στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Κάθε Εμπιστευτική Πληροφορία αντιμετωπίζεται με τη δέουσα εχεμύθεια και εφαρμόζονται αυστηρά οι 
νόμοι και οι κανονισμοί που σχετίζονται με την τήρηση του επαγγελματικού  απορρήτου. 
Για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων, κάθε συνεργάτη και τυχόν τρίτων 
δεν επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση βίντεο, μαγνητοφώνηση ή με άλλο σχετικό τρόπο καταγραφή 
και τήρηση δεδομένων. 
 
Εξαίρεση από την εν λόγω υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας των δεδομένων αποτελούν οι 
περιπτώσεις που η παροχή στοιχείων απαιτείται από τη Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας ή της 
Μητρικής Εταιρίας για σκοπούς ελέγχου ή/και έρευνας και της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και 
τις Εποπτικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές.  Στην τελευταία περίπτωση πριν την παροχή οιουδήποτε στοιχείου ή 
πληροφορίας προβλέπεται προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
της Εταιρίας. 
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ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣ 
 

Έχουμε εφαρμόσει διαδικασίες και λύσεις για να διατηρήσουμε την ασφάλεια όλων των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα από το σημείο συλλογής μέχρι το σημείο καταστροφής τους και έχουμε λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα κατά της παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και κατά της τυχαίας απώλειας ή βλάβης. Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται με την 
λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την μη εξουσιοδοτημένη η παράνομη επεξεργασία 
και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η διατήρηση της ασφάλειας των 
δεδομένων σημαίνει εγγύηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας (για 
εγκεκριμένους σκοπούς)  των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για παράδειγμα, λαμβάνουμε τα ακόλουθα 
βήματα για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 
 

• Το προσωπικό εκπαιδεύεται σε σχέση με τη σημασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των 
δεδομένων. 

• Τα ηλεκτρονικά αρχεία είναι προσβάσιμα μόνο μέσω κωδικών πρόσβασης & μόνο περιορισμένος 
αριθμός προσωπικού έχει πρόσβαση σε δεδομένα των εργαζομένων. 

• Θα διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σε τρίτους όπου είμαστε νομίμως υποχρεωμένοι να το 
πράξουμε ή προκύπτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η συμφωνία απασχόλησης. 

• Δεν θα αποκαλύψουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός εάν είμαστε 
ικανοποιημένοι ότι έχουν έννομα δικαίωμα στα δεδομένα.   

• Για να αποσύρεται την συγκατάθεση σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, 
μόλις ληφθεί η ειδοποίηση ότι η συγκατάθεσή σας έχει αποσυρθεί δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον 
δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό εκτός και εάν έχουμε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας . 

• Δεν χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων ή άλλη μορφή δημιουργίας προφίλ. 

• Στόχος μας είναι να διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ακριβή και ενημερωμένα και τα 
δεδομένα που είναι ξεπερασμένα και ανακριβή θα τροποποιηθούν όπως μας το γνωστοποιήσουν.  Οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να μας ειδοποιούν εάν λάβουν γνώση τυχόν ανακρίβειας των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα που κατέχονται από εμάς. 

 
                                                   
 

ΔΚΣ 11/01/2022  


