ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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 σας δεδομένων στο πλαίσιο
αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας να εργαστείτε για εμάς.
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 τους 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 (ΓΚΠΔ).
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
Υπογραφή

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.
Τα δεδομένα σας γίνονται επίσης αντικείμενο επεξεργασίας για λογαριασμό μας από συνεργαζόμενες πλατφόρμες
εύρεσης εργασίας, καθώς και εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών της
παρούσης, ενώ ενδέχεται να διαβιβασθούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.
ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ
Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται για το σκοπό αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας τηρούνται για όσο
χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και σε κάθε περίπτωση, για ένα (1) έτος από τη συλλογή
τους. Στην περίπτωση που επιθυμούμε να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα ζητήσουμε τη
συγκατάθεσή 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 την Υπηρεσία Προσωπικού της Εταιρίας, κα.
Νικολέττα Παπανικολάου ταχυδρομικά, ή μέσω e-mail στο career@ethnikiinsurance.com
Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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