ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, που υποβάλλονται
από τους ίδιους κατά την αποστολή βιογραφικού στην εταιρεία μας “SPEEDAIR – Διεθνείς
Μεταφορές & Logistics ΑΕ”, με το διακριτικό τίτλο “SPEEDAIR”, διενεργείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων Επιλογής Προσωπικού, που παρουσιάζεται παρακάτω, και
αποτελεί στοχευμένη επέκταση της Γενικής Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
της “SPEEDAIR, σας ενημερώνει για το πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις
προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, όταν υποβάλλετε αίτηση για πρόσληψη και
σταδιοδρομία στον οργανισμό μας. Σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε και την Γενική
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας για να αποκτήσετε
ολοκληρωμένη πληροφόρηση αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία των
Προσωπικών σας δεδομένων.
Υποβάλλοντας αίτηση με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο για μία θέση στην εταιρεία μας,
δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί και αποδέχεστε τους όρους αυτής της δήλωσης απορρήτου.

Τι πληροφορίες τηρούμε για εσάς και η προέλευσή τους
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.
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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
Διενέργεια 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.

Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας
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 Δεδομένων, 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.

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
Tα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και τηρούνται από την εταιρεία κατά το
προπαρασκευαστικό στάδιο, διατηρούνται στα αρχεία της για αναφορά προς το σκοπό
ενδεχόμενης μελλοντικής συνεργασίας, για δύο (2) έτη.

Αναφορές
Για επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία των
Προσωπικών σας δεδομένων, συμβουλευτείτε την Γενική Δήλωση Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων της εταιρείας
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