Ειδοποίηση Απορρήτου
(Privacy Notice)
Aγαπητοί υποψήφιοι,
Το ΚΕΣΕΑ αποτελείται από μια δυναμική ομάδα με έμπειρους επαγγελματίες και δημιουργικούς νέους
όπου με αφοσίωση, καινοτομία και όρεξη προσφέρουμε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές
υπηρεσίες.
H εταιρεία μας βρισκόμενη πάντοτε σε πλήρη αρμονία με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο
συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Η εταιρεία ΚΕΣΕΑ ΛΤΔ, δεσμεύεται ότι θα ενεργεί
πάντοτε με γνώμονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί.
Τί είδους πληροφορίες συλλέγουμε από τoυς υποψηφίους:

•
•
•
•
•
•
•

Ονοματεπώνυμο
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλέφωνο
Δεξιότητες σχετικές με τη θέση εργασίας
Εκπαίδευση υποψηφίου
Εμπειρία υποψηφίου
Ιστορικό απασχόλησης υποψηφίου
Στοιχεία προσωπικότητας

Γιατί συλλέγουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες & Νομική βάση στην οποία τις συλλέγουμε:

• Σας διαβεβαιώνουμε πως συλλέγουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες μόνο για σκοπούς
πρόσληψης και δεν πρόκειται χωρίς τη συγκατάθεσή σας να τις χρησιμοποιήσουμε για επεξεργασία
που δεν σχετίζεται με τον προαναφερθέν σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.
Τρόποι συλλογής των πιο πάνω πληροφοριών:

•
•
•
•

Βιογραφικά
Συνεντεύξεις κατ’ιδίαν με τους υποψηφίους
Ψυχομετρικά εργαλεία
Από προηγούμενους εργοδότες ή Πανεπιστήμια μετά από συγκατάθεση του υποψηφίου

Μέρη αποθήκευσης των πληροφοριών:

• Στο σύστημα g-suite της εταιρείας σε ειδικό φάκελο όπου έχουν πρόσβαση μόνο τα αρμόδια άτομα
• Σημείωση: Η εταιρεία μας συλλέγει πληροφορίες μόνο σε ηλεκτρονική μορφή
Ποιοί έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες:

• Η Διευθύντρια της εταιρείας
• Το αρμόδιο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις προσλήψεις

Δεν θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους, αλλά σε περίπτωση που επιτύχετε και επιλεγείτε ως
το καταλληλότερο άτομο για την πλήρωση της κενής θέσης εργασίας πιθανόν να ζητήσουμε μετά από
συγκατάθεσή σας συστάσεις από παλιούς εργοδότες ή Πανεπιστήμια.
Η εταιρεία μας κατά τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της χρησιμοποιεί υπηρεσίες από τρίτους
όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η εταιρεία σε αυτή την περίπτωση λειτουργά σαν υπεύθυνος
επεξεργασίας και απαιτεί από τον εκτελών την επεξεργασία να διασφαλίζει πλήρως τη διαφύλαξη των
προσωπικών δεδομένων και να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ.
Τρόποι διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων:

Η εταιρεία μας κατανοεί τη σοβαρότητα και σημαντικότητα της διαφύλαξης των προσωπικών
δεδομένων των υποψηφίων. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων αποθηκεύονται μόνο σε
ηλεκτρονική μορφή στο πρόγραμμα της εταιρείας μας G-suite το οποίο είναι συμμορφωμένο με το
ΓΚΠΔ για σκοπούς αποθήκευσης και επιχειρηματικής συνέχειας (disaster recovery). Στο φάκελο έχουν
πρόσβαση μόνο τα αρμόδια άτομα.
Χρόνος διατήρησης των πιο πάνω πληροφοριών:

Σε περίπτωση που δεν επιλεγείτε για την πλήρωση της συγκεκριμένης κενής θέσης εργασίας η εταιρεία
θα διατηρεί τα δεδομένα σας μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας πρόσληψης για 1 μήνα και μετά
θα τα διαγράφει. Στο τέλος της συγκεκριμένης περιόδου ή σε περίπτωση που αποσύρετε τη
συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή τα δεδομένα θα διαγράφονται.
Σε περίπτωση που επιλεγείτε για την πλήρωση της συγκεκριμένης κενής θέσης εργασίας η εταιρεία θα
μεταφέρει τα δεδομένα σας στο αρχείο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων τα
οποία θα διατηρούνται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας. Κατά την απασχόλησή σας θα σας
δοθεί νέα ειδοποίηση απορρήτου σχετικά με την καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων σχετικών
με το προσωπικό της εταιρείας μας.
Σας υπενθυμίζουμε για τα παρακάτω δικαιώματά σας σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ

Δικαίωμα Πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή
όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υφίστανται επεξεργασία και, σε περίπτωση που αυτό
συμβαίνει έχετε επίσης δικαίωμα πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες. Το πιο πάνω δικαίωμα
περιλαμβάνει και το δικαίωμα να σας δοθεί αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούνται και
υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Δικαίωμα Διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση τυχών ελλιπών και/ή ανακριβών
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς.
Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των
προσωπικών σας πληροφοριών.
Δικαίωμα Εναντίωσης – Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα εκτός όπου υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι
οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Δικαίωμα Εναντίωσης στην Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων – Σε περίπτωση όπου
γίνεται αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνονται αποφάσεις
βασιζόμενες αποκλειστικά σε αυτή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όπως δεν θα υποβάλλεστε σε
απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης – Έχετε το δικαίωμα όπως αποσύρετε την συγκατάθεση την
οποία δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
Δικαίωμα καταβολής παραπόνου – Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική
αρχή εάν πιστεύετε πως η εταιρεία μας δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν
από τον νόμο σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και σε περίπτωση που 1
μήνα μετά δεν ανταποκριθούμε στο αίτημα σας (νοουμένου ότι αυτό δεν είναι περίπλοκο).
Δικαίωμα μη παροχής προσωπικών δεδομένων: Έχετε δικαίωμα να μην μας παρέχετε τα προσωπικά
σας δεδομένα, ωστόσο σημειώνουμε ότι σε τέτοια περίπτωση μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας
παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Διαδικασία άσκησης δικαιώματος υποψηφίου:

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία
των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία έχουν αναφερθεί πιο πάνω θα πρέπει να στείλετε email στο
central@kesea.com.cy αναγράφοντας το αίτημά σας το οποίο εμείς ως Κέντρο Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ) ΛΤΔ οφείλουμε να εξυπηρετήσουμε εντός 30 ημερών. Σε
περίπτωση που δεν απαντήσουμε εντός 5 ημερών ότι έχουμε λάβει το αίτημά σας θα πρέπει να
τηλεφωνήσετε στο 22817900 ούτως ώστε να διασφαλίσετε ότι η εταιρεία το έχει λάβει.
Εάν πιστεύτε πως η εταιρεία μας δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον
νόμο σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τότε έχετε το δικαίωμα να
απευθυνθείτε στον/στην Επίτροπο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τί γίνεται στην περίπτωση που δεν μας παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που χρειαζόμαστε:

Διαβεβαιώνουμε πως δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα δεδομένα που ζητούμε. Δυστυχώς
όμως, σε περίπτωση που δεν μας παρέχετε τα συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία θα μας βοηθήσουν
να εξετάσουμε την αίτησή σας ίσως να μην μπορέσουμε να προβούμε σε σωστή αξιολόγησή της.
Άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

Σας πληροφορούμε πως η βάση επεξεργασίας της εταιρείας μας είναι η Κύπρος. Σας διαβεβαιώνουμε
πως δεν χρησιμοποιούμε την μέθοδο του profiling κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ) ΛΤΔ
Τηλέφωνο: (+357 22817900)
Email: central@kesea.com.cy
Website: www.kesea.com.cy

