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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

 

1. Εισαγωγή  

Με την παρούσα Πολιτική, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κυριάκος Σκούρας Εμπορική Τουριστική Α.Ε.» (στο εξής 

η «Εταιρεία»), ως υποψήφια εργοδότης και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο 

εκδήλωσης του ενδιαφέροντός σας να εργαστείτε μαζί μας (την οποία εκδηλώνετε απευθείας σε εμάς ή σε συνεργαζόμενη 

προς το σκοπό αυτό με εμάς εταιρεία), σας ενημερώνει σχετικά με τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας 

δεδομένων. Για το λόγο αυτό σας παρέχεται η 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 το Ν. 2472/1997, το Ν. 

4624/2019, καθώς και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ). 

2. Είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε  

• Στοιχεία ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, εθνικότητα 

• Στοιχεία επικοινωνίας όπως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμός κινητού ή/και 

σταθερού τηλεφώνου 

• Στοιχεία που αφορούν στην εκπαίδευση, την επαγγελματική σας εμπειρία και τυχόν πιστοποιήσεις ή άλλα 

επαγγελματικής φύσης προσόντα που διαθέτετε 

• Πληροφορίες σχετικά με την εκπλήρωση ή μη τυχόν υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας 

• Πληροφορίες σχετικά με γενικότερα ενδιαφέροντά σας 

• Λοιπές πληροφορίες για εσάς, όπως αυτές μπορεί να προκύπτουν από τυχόν συστατικές επιστολές ή/και επιστολή 

ενδιαφέροντος 

• Στοιχεία αξιολόγησης της καταλληλότητάς σας για εργασία μαζί μας σε σχέση με το αντικείμενο και τη θέση στα οποίο 

αφορά η υποψηφιότητά σας 

• Πληροφορίες που αφορούν σε τυχόν λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς σας 

3. Βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας  

Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο συμμετοχής σας στις διαδικασίες πρόσληψης και 

ενόψει της πιθανότητας σύναψης συμβατικού δεσμού με βάση το υπέρτερο έννομο συμφέρον της για την προστασία των 

επιχειρηματικών και οικονομικών της συμφερόντων. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη 

για να αξιολογήσουμε την καταλληλόλητά σας για την πλήρωση της αντίστοιχης θέσης. 

4. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων 

Με την υπογραφή της ανωτέρω δήλωσης αποδοχής σας, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την περαιτέρω επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων, και την διατήρηση τους για ένα έτος. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων σας για χρονικό 

διάστημα ενός έτους, είναι η δυνατότητα αξιολόγησης την καταλληλότητά σας κατά τη διάρκεια περαιτέρω διαδικασιών 

πρόσληψης, σε περίπτωση που δεν σας προσφέρουμε τη θέση για την οποία επικοινωνήσαμε αρχικώς μαζί σας. 

Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μελλοντικά οποτεδήποτε θελήσετε. Εάν ανακαλέσετε τη 

συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα μπορέσουμε να σας προσκαλέσουμε να 

συμμετάσχετε σε πιθανώς μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων.  
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5. Σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα 

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας και τους σκοπούς της διαδικασίας 

πρόσληψης. Για να αξιολογήσουμε την υποψηφιότητά σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά 

περιέχονται σε ηλεκτρονικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε βιογραφικά σημειώματα, επιστολές ενδιαφέροντος, 

συστατικές επιστολές που μας αποστέλλετε, ή όπως αυτά προκύπτουν από τυχόν κατ’ ιδίαν συνέντευξη μαζί σας ή κάποιο 

τεχνικό τεστ που σχετίζεται με το αντικείμενο εργασίας για να αξιολογήσουμε τις ικανότητες και την εμπειρία 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 και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εφόσον αυτό απαιτείται. 

6. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από την υπεύθυνη, 

εξουσιοδοτημένη προς αυτό ομάδα της Εταιρείας τα μέλη της οποίας υπόκεινται σε καθήκον εχεμύθειας κι 

εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και στους διακομιστές μας. Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

7. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας  

 

α. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα 

δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, αλλά και να σας παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργάζεται η 

εταιρεία μας τα δεδομένα σας. 

β. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να προβείτε σε διόρθωση ή 

συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. 

γ. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να ζητήσετε την διαγραφή 

ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος 

συνέχισης επεξεργασίας τους εκ μέρους μας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται συμφέροντα της εταιρείας μας. 

δ. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να αιτηθείτε να περιοριστεί η επεξεργασία 

των προσωπικών σας δεδομένων. Η έγκυρη αίτηση σας θα σημαίνει ότι δικαιούμαστε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά 

σας δεδομένα, αλλά όχι να τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω. 

ε. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων. Δικαιούστε να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας 

δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία μας για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Δικαιούστε να 

λαμβάνετε και να μεταφέρετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων εύκολα και με ασφαλή 

τρόπο, χωρίς να παρεμποδίζεται η χρηστικότητα τους. 

στ. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. 

 

8. Στοιχεία επικοινωνίας  

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των 

δεδομένων σας με το στον τηλεφωνικό αριθμό: 210 4100121 και στο email: info@ranch .gr 

Έχετε τέλος το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. 

  

 


