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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

 
1. Είδος και τρόπος συλλογής 

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε αποτελούνται από αυτά τα οποία ο 

χρήστης/αποστολέας εκουσίως παρέχει στη διάθεση της Εταιρίας όταν αποστέλλει 

βιογραφικό σημείωμα. 

Η Εταιρία μας συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα: 

 Βιογραφικό σημείωμα. 

 Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως: όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης 

διεύθυνση κατοικίας, αριθμοί τηλεφώνου και διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

 Ιστορικό απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και των 

εταιρικών επωνυμιών. 

 Πληροφορίες εκπαίδευσης.        

Η Εταιρία δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν 

φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων ή γενετικά 

δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού 

προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική 

ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου. 

 

2.  Χρήση των δεδομένων 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για θεμιτούς και νόμιμους 

σκοπούς που συνδέονται με την πιθανή κάλυψη νέων θέσεων εργασίας και δεν τα 

μεταβιβάζει, πωλεί, εκχωρεί ή ανταλλάσσει με κανένα τρίτο πρόσωπο εκτός της 

Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα του να προβάλλει 

αντιρρήσεις για τη διατήρηση δεδομένων που τον αφορούν, τις οποίες δύναται να 

γνωστοποιήσει στην Εταιρία στα τηλέφωνα που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας ή 

μέσω email στο gdpr@pantelakis.gr . Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία προβαίνει στη 

διαγραφή των στοιχείων του χρήστη εκτός αν νόμιμοι λόγοι επιβάλλουν το αντίθετο 

και εκτός των στοιχειών εκείνων που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης 

μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη. 
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3. Δικαιώματα χρηστών 

Οποιαδήποτε στιγμή έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που 

συγκεντρώνουμε και μπορείτε να τροποποιείτε, να διορθώνετε ή να ενημερώνετε 

αυτά τα δεδομένα. Επίσης έχετε κάθε δικαίωμα όποτε θελήσετε να ζητήσετε την 

οριστική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε με την αποστολή 

σχετικού email στο gdpr@pantelakis.gr. Μετά από αυτό το αίτημα, θα σταματήσουμε 

να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε διαθέσιμα τα προσωπικά σας δεδομένα έκτος 

από τις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον νόμο. Το βιογραφικό σας σημείωμα 

που λαμβάνει η Εταιρία μας διατηρείται για διάστημα 4 εβδομάδων ή μέχρι την λήξη 

της περιόδου υποβολής αιτήσεων για θέση εργασίας  (όποιο από τα δύο διαστήματα 

λήγει αργότερα). Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και μετά το παραπάνω 

διάστημα εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη κάλυψης κάποιας θέσης που να ταιριάζει με 

τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντά σας, η Εταιρία σε αυτή 

την περίπτωση θα διατηρήσει τα δεδομένα σας για διάστημα δύο ετών. Δικαιούσθε 

να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας 

πληροφοριών που έχουμε συλλέξει από το βιογραφικό σημείωμα που μας έχετε 

αποστείλει. Επίσης, δικαιούστε να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία 

των δεδομένων σας από εμάς και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε απόφαση που 

βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας 

από εμάς. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, όπως προβλέπεται από τον 

ισχύοντα νόμο, υποβάλετε αίτημα στο gdpr@pantelakis.gr Ανά πάσα στιγμή έχετε το 

δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών 

σας δεδομένων από το βιογραφικό σας σημείωμα.  
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