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Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, που υποβάλλονται 

από τους ίδιους κατά την αποστολή βιογραφικού στην εταιρεία µας, διενεργείται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.  

 

Η ∆ήλωση Απορρήτου ∆εδοµένων Επιλογής Προσωπικού, που παρουσιάζεται παρακάτω, σας 

ενηµερώνει για το πώς χρησιµοποιούµε και προστατεύουµε τις προσωπικές πληροφορίες που 

µας παρέχετε, όταν υποβάλλετε αίτηση για πρόσληψη και σταδιοδροµία στον οργανισµό µας. 

Η δήλωση αυτή εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουµε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

υποβολής αιτήσεων και προσλήψεων, τη σχετική νόµιµη βάση επεξεργασίας για τη χρήση 

αυτών των πληροφοριών, τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε αυτές τις πληροφορίες, 

καθώς και το χρονικό διάστηµα διατήρησής τους.  

Μια ξεχωριστή δήλωση προστασίας προσωπικών δεδοµένων ισχύει για τους υπαλλήλους, ενώ 

όλες οι εξειδικευµένου σκοπού δηλώσεις απορρήτου ισχύουν επιπλέον της Γενικής ∆ήλωσης 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων της εταιρείας. 

Υποβάλλοντας αίτηση µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο για µία θέση στην εταιρεία µας, 

δηλώνετε ότι έχετε ενηµερωθεί και αποδέχεστε τους όρους αυτής της δήλωσης απορρήτου. 

 

Ποιοι Είµαστε   

Η “SPEED AIR”,  είναι κατά την ορολογία του GDPR, ο "υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων", 

για τις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτει. Αυτό σηµαίνει ότι είµαστε υπεύθυνοι για να 

αποφασίσουµε πώς επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, από την αρχική συλλογή 

τους, µέχρι την τελική διαγραφή και/ή καταστροφή αυτών. Αφορά ενδεικτικά σε καταχώριση, 

οργάνωση, αποθήκευση, µεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, 

διάδοση ή διάθεση, συσχέτιση κ.λ.π. 

Η εταιρεία µας, “SPEED AIR – ∆ιεθνείς Μεταφορές & Logistics ΑΕ”, µε το διακριτικό τίτλο 

“SPEED AIR”, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1986 και από τότε αναπτύσσεται διαρκώς 

στον τοµέα των ∆ιεθνών Μεταφορών & Logistics.   

Τα στοιχεία της εταιρείας µας είναι: 

 

SPEED AIR Α.Ε.,  

Τεγέας 18,  

16452 Αργυρούπολη, Αθήνα. 

Τηλ .: +30 210-9951002  

Φαξ  : +30 210-9940300 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: hr-marketing@speedair.gr 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον αρµόδιο για θέµατα Προστασίας ∆εδοµένων της εταιρείας 

µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dataprotection@speedair.gr . 
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Τι πληροφορίες τηρούµε για εσάς και η προέλευσή τους  

Η “SPEED AIR” δεσµεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών 

σας δεδοµένων. Με προσωπικά δεδοµένα εννοούµε πληροφορίες οι οποίες, είτε από µόνες τους 

είτε σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιµα στην εταιρεία, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την αναγνώρισή σας. 

Οι προσωπικές πληροφορίες που πιθανόν αποκτηθούν ή παραχθούν από εµάς κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας πρόσληψης µπορούν να περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: 

• Όνοµα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αριθµό τηλεφώνου και 

άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας 

• Στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελµατική εµπειρία ή άλλες πληροφορίες που µας παρέχετε 

για την υποστήριξη µιας αίτησης κατά την αναζήτηση εργασίας 

• Πληροφορίες σχετικά µε τυχόν προηγούµενες αιτήσεις ή / και ιστορικό απασχόλησης 

που είχατε µε την εταιρεία µας 

• Άλλες προσωπικές πληροφορίες που έχετε αναφέρει στο βιογραφικό σας σηµείωµα ή / 

και στη συνοδευτική επιστολή 

• Πληροφορίες από συνεντεύξεις και διαδικασίες επιλογής που µπορεί να έχετε 

• Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τύπο της τρέχουσας εργασίας σας ή που αυτής που 

αναζητάτε, τον τρέχοντα ή / και τον επιθυµητό µισθό και άλλους όρους σχετικά µε 

αµοιβές και παροχές ή άλλες προτιµήσεις απασχόλησης 

• Οποιαδήποτε ειδική κατηγορία, ευαίσθητων και / ή δηµογραφικών πληροφοριών που 

αποκτήθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ή πρόσληψης, όπως η ηλικία, οι 

πληροφορίες σχετικά µε την υπηκοότητα ή / και την ιθαγένειά σας, ιατρικές 

πληροφορίες ή πληροφορίες για την υγεία και / ή για τη φυλετική σας προέλευση 

• Τα αποτελέσµατα από τις δοκιµασίες/εξετάσεις που υποβληθήκατε στην προσπάθειά 

µας να αξιολογήσουµε τις τεχνικές σας γνώσεις και δεξιότητες 

• Πληροφορίες συστάσεων , συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που παρέχονται 

από τρίτους, κατόπιν έγκρισής σας. 

 

Πως επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας στοιχεία    

Χρησιµοποιούµε τις πληροφορίες που µας παρέχετε, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης 

αιτήσεων και προσλήψεων, η οποία περιλαµβάνει: 

• Αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των προσόντων και των ενδιαφερόντων σας σε σχέση µε 

τις απαιτήσεις απασχόλησης του οργανισµού µας 

• Επαλήθευση των πληροφοριών σας και διενέργεια τυχόν τεχνικών δοκιµασιών 

• ∆ιενέργεια επιβεβαίωσης συστάσεων που µας έχετε παράσχει  

• Επικοινωνία µαζί σας σχετικά µε την αίτησή σας ή / και τη διαδικασία πρόσληψης,  

καθώς και πιθανού ενδιαφέροντος σας για µελλοντικές αντίστοιχες ευκαιρίες  

απασχόλησης στην εταιρεία µας 

• Συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς, ή ως απάντηση σε µια 

νοµική διαδικασία. 
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Νόµιµη Βάση Επεξεργασίας  

Σύµφωνα µε τον ΓΚΠ∆ η επεξεργασία πρέπει να στηρίζεται σε µία νόµιµη βάση, έναν δηλαδή 

πραγµατικό λόγο συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και κοινοποίησης τα προσωπικών σας 

δεδοµένων.  

Η “SPEED AIR” έχει έννοµο συµφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα κατά τη 

διαδικασία πρόσληψης και να τα τηρεί στα αρχεία της. Η επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδοµένων καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι απαραίτητη προκειµένου να 

εκτιµηθεί και να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά σας για απασχόληση στην εταιρεία µας.  

Παράλληλα, η επεξεργασία Προσωπικών ∆εδοµένων, εν όψει σύναψης σύµβασης απασχόλησης 

µεταξύ εργαζοµένου και εταιρείας αποτελεί νόµιµη βάση επεξεργασίας. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, πρέπει να επεξεργαστούµε δεδοµένα για να διασφαλίσουµε ότι 

συµµορφωνόµαστε µε τις νοµικές µας υποχρεώσεις ή για να απαντήσουµε και να 

υπερασπιστούµε νοµικές αξιώσεις.  

 

Σε ποιους κοινοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα 

Τα προσωπικά σας δεδοµένα κοινοποιούνται εσωτερικά στη εταιρεία µας, ανάµεσα στα διάφορα 

τµήµατά της κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για απασχόληση σε εµάς. Η εσωτερική 

αυτή γνωστοποίηση γίνεται µε τρόπο ασφαλή και µε βασικό γνώµονα την πραγµατική ανάγκη 

γνώσης (on a need to know basis). 

Μπορούµε επίσης να λαµβάνουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα από οργανισµούς και ιδιώτες 

εκτός του οργανισµού (όπως π.χ. από sites εύρεσης εργασίας ή βιογραφικά που αποστέλλονται 

απ ευθείας στην ιστοσελίδα µας). 

Τα προσωπικά σας δεδοµένα, ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες και / ή 

συµβούλους στο πλαίσιο συγκεκριµένης συνεργασίας, βάσει έγγραφης συµφωνίας που 

διασφαλίζει πάντα τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδοµένων.  

Οι πληροφορίες σας δεν θα πουληθούν / νοικιασθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτους για σκοπούς 

µάρκετινγκ ή άλλους. 

 

Μεταφορά Προσωπικών σας ∆εδοµένων Σε Άλλες Χώρες 

Η εταιρεία µας δεν προβαίνει σε διασυνοριακή διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

παρά µόνο εφ’ όσον διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας.  
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Ακρίβεια δεδοµένων και ευθύνες σας  

Είναι σηµαντικό, τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούµε για εσάς να είναι ακριβή και 

επικαιροποιηµένα. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούµε να µας ενηµερώνετε το συντοµότερο 

εάν κάποια πληροφορία σας αλλάξει ή είναι λάθος κατά τη διάρκεια της πρόσληψης.  

 

Για πόσο χρόνο διατηρούµε τα στοιχεία σας  

Θα διατηρούµε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα εξής χρονικά διαστήµατα: 

� Υποψήφιοι που προσλήφθηκαν: για τους υποψηφίους που τελικά 

προσλαµβάνονται στην εταιρεία, οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων και προσλήψεων, γίνονται µέρος του ατοµικού τους φακέλου. 

Οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες διατηρούνται για δύο χρόνια µετά τη λήξη 

της συνεργασίας µας. Για θέµατα συµµόρφωσης και κανονιστικής ρύθµισης (π.χ. 

λογιστικά, φορολογικά, ασφαλιστικά θέµατα), ορισµένες πληροφορίες από αυτές 

παραµένουν στο φάκελο του υποψηφίου για τουλάχιστον 5 χρόνια. 

� Λοιποί υποψήφιοι:  εφ’  όσον ο υποψήφιος δεν απασχοληθεί, τελικώς, στην 
εταιρεία, όλα τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία συλλέγονται και τηρούνται από αυτήν 
κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, διατηρούνται στα αρχεία της για αναφορά προς 
το σκοπό ενδεχόµενης µελλοντικής συνεργασίας, για δύο (2) έτη. 

 

Αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων  

Σε ορισµένες περιπτώσεις, προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών 

µας, πιθανόν η εταιρεία µας να  χρησιµοποιήσει αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της κατάρτισης προφίλ. Όταν µια αυτοµατοποιηµένη 

απόφαση που θα ληφθεί για εσάς είναι σηµαντική (είτε γιατί έχει νοµική ισχύ είτε γιατί µε  

οποιονδήποτε άλλο τρόπο σας επηρεάζει σηµαντικά), θα ενηµερωθείτε για αυτό, µαζί µε τα 

δικαιώµατά σας να αµφισβητήσετε αυτήν την απόφαση. 
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Τα δικαιώµατά σας   

Τα δικαιώµατά σας µε βάση τα προβλεπόµενα στον ΓΚΠ∆, είναι τα ακόλουθα:  

• Το δικαίωµα πρόσβασης, σύµφωνα µε το οποίο έχετε το δικαίωµα να λαµβάνετε 
από την εταιρεία, ενηµέρωση για το ποια είναι τα προσωπικά σας δεδοµένα που 
επεξεργάζονται, να λαµβάνετε αντίγραφα αυτών, κ.λπ.  
 

• Το δικαίωµα διόρθωσης, για να µπορείτε να διορθώνετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή 
στοιχεία (π.χ. να αλλάξετε τη διεύθυνση ή τον αριθµό τηλεφώνου επικοινωνίας). 

 

• Το δικαίωµα διαγραφής («δικαίωµα στη λήθη»), µε το οποίο µπορείτε να 
ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν πλέον δεν 
υφίσταται κανένας βάσιµος λόγος επεξεργασίας.  
 

• Το δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων, µε το οποίο µπορείτε να ζητήσετε να 
σας δοθούν τα δεδοµένα που σας αφορούν, ή να ζητήσετε να µεταβιβασθούν σε 
οργανισµό που θα υποδείξετε.  
 

• Το δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας, µε το οποίο µπορείτε να ζητήσετε να 
περιοριστεί η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, 
δηλαδή να χρησιµοποιούνται µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Επίσης αν δε 
χρειάζονται πλέον για τους προσδιορισµένους σκοπούς επεξεργασίας αλλά θέλετε να 
διατηρούνται για πιθανές µελλοντικές αξιώσεις, ή αν έχετε ζητήσει να σταµατήσει η 
εταιρεία να τα επεξεργάζεται και περιµένετε ενηµέρωση για το αν εξακολουθούν να 
υπάρχουν νόµιµοι λόγοι επεξεργασίας τους.   
 

• Το δικαίωµα αντίταξης και εναντίωσης στην επεξεργασία, όταν η επεξεργασία που 
γίνεται βασίζεται στο έννοµο συµφέρον, αλλά υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στην 
κατάστασή σας και γι’ αυτό το λόγο θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. Αν 
ασκήσετε το συγκεκριµένο δικαίωµα η εταιρεία δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα 
προσωπικά σας δεδοµένα, εκτός αν µπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόµιµους 
λόγους επεξεργασίας.  
Μπορείτε, επιπλέον, να αντιταχθείτε σε απόφαση της εταιρείας που λαµβάνεται 
αποκλειστικά βάσει αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της 
κατάρτισης προφίλ, εάν από αυτήν παράγονται έννοµα αποτελέσµατα που σας 
αφορούν ή σας επηρεάζουν σηµαντικά µε παρόµοιο τρόπο, εκτός εάν συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 

• Αν η επεξεργασία που γίνεται έχει βασισθεί στη συγκατάθεσή σας, µπορείτε να την 
ανακαλέσετε οποτεδήποτε, αλλά διευκρινίζεται ότι δεν θίγεται η νοµιµότητα της 
επεξεργασίας που έγινε πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.  
 

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώµατα, επικοινωνήστε µε τον αρµόδιο 

για θέµατα Προστασίας ∆εδοµένων της εταιρείας. 
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Ερωτήσεις ή καταγγελίες  

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά µε αυτήν την Πολιτική και τις πρακτικές απορρήτου θα πρέπει 

να αποσταλούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση dataprotection@speedair.gr 

ή µε επιστολή στη ∆ιεύθυνση SPEED AIR Α.Ε., Τεγέας 18, 16452 Αργυρούπολη, Αθήνα.  

Εναλλακτικά µπορείτε να τηλεφωνήσετε στο +30 210 9951002. 

 

Έχετε επίσης το δικαίωµα να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγγελία ανά πάσα στιγµή στην Αρχή 

Προστασίας ∆εδοµένων), την Ελληνική εποπτική αρχή για θέµατα προστασίας δεδοµένων: 

 

Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων, 

Κηφισίας 1-3, 

115 23 Αθήνα, Ελλάδα 

contact@dpa.gr 

Tel: +30 210 6475600 

Fax: +30 210 6475628 

 

Αλλαγές στην παρούσα ∆ήλωση Απορρήτου  

 
∆ιατηρούµε το δικαίωµα επανεξέτασης και τροποποίησης τόσο της παρούσας δήλωσης όσο 
και του τρόπου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων. 
Η ενηµέρωση αυτή θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της εταιρείας µας, η οποία θα 
ενηµερώνεται για τυχόν αναθεωρήσεις της. 


