ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγγράφου;
Η G4S είναι ένας «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα». Αυτό σημαίνει ότι
είμαστε υπεύθυνοι να αποφασίσουμε πώς θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά
στοιχεία που έχουμε για εσάς. Σας αποστέλλεται αντίγραφο της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, επειδή
έχετε υποβάλλει αίτηση για να συνεργαστείτε μαζί μας (είτε ως υπάλληλος, εργάτης ή ανάδοχος). Σας
ενημερώνουμε δια της παρούσας για τον τρόπο και το λόγο για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα
προσωπικά δεδομένα σας, συγκεκριμένα για τους σκοπούς της πρόσληψης, και για πόσο χρονικό διάστημα
διατηρούνται συνήθως αυτά. Σας παρέχουμε δια της παρούσας ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει
να δίδονται σε εσάς βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679).
Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Συμμορφωνόμαστε με το νόμο και τις Αρχές περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αυτό
σημαίνει ότι τα δεδομένα σας θα:
•

Χρησιμοποιούνται νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια.

•

Συλλέγονται μόνο για έγκυρους σκοπούς τους οποίους έχουμε εξηγήσει με σαφήνεια σε εσάς και δεν
θα χρησιμοποιούνται με κανέναν τρόπο που δεν είναι συμβατός με τους εν λόγω σκοπούς.

•

Είναι συναφή προς τους σκοπούς που σας έχουμε αναφέρει και περιορίζονται μόνο σε αυτούς.

•

Είναι ακριβή και ενημερωμένα.

•

Διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον
οποίο συλλέχθηκαν.

•

Διατηρούνται ασφαλή.

Το είδος των στοιχείων που διατηρούμε για εσάς
Όσον αφορά την αίτησή σας για εργασία μαζί μας, θα συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε
τις εξής κατηγορίες προσωπικών στοιχείων που σας αφορούν:
•

Τα στοιχεία που μας έχετε δώσει στο βιογραφικό σημείωμά σας και στη συνοδευτική επιστολή.

•

Τα στοιχεία που έχετε δώσει στη φόρμα της αίτησης, όπως όνομα, τίτλο, διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου, προσωπική διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιστορικό εργασίας, προσόντα,
προϋπηρεσία κα

•

Τυχόν στοιχεία που έχετε δώσει σε εμάς κατά την διάρκεια της συνέντευξης.

•

τυχόν στοιχεία που θα συλλέξουμε από συστατικές επιστολές.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις εξής «ειδικές
κατηγορίες» περισσότερο ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων:
•

Στοιχεία για την υγεία σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασθενειών και ιστορικού ασθενούς.
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•

Στοιχεία για ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις.

•

Στοιχεία για τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις της G4S με σκοπό την παρακράτηση
τυχόν εισφοράς προς τον αρμόδιο συνδικαλιστικό φορέα.

Πώς συλλέγονται τα προσωπικά στοιχεία σας;
Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία για τους υποψηφίους από τις εξής πηγές:
•

Από εσάς, τον υποψήφιο.

•

Από την Υπηρεσία Πληροφοριών Πιστοληπτικής Ικανότητας (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ)

•

Από πρώην εργοδότες σας

•

Από συστάσεις

Πώς θα χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που σας αφορούν;
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε για εσάς:
•

Για να αξιολογήσουμε τις δεξιότητες, τα προσόντα και την καταλληλότητά σας για την εργασία ή τον
ρόλο σας.

•

Για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους ιστορικού και αναφοράς, όταν υπάρχει λόγος.

•

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης.

•

Για να διατηρήσουμε αρχεία σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης.

•

Για να τα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διαδικασία τυχόν πρόσληψης

•

Για να συμμορφωθούμε με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

Έχουμε έννομο συμφέρον να αποφασίσουμε αν θα σας προσλάβουμε εφόσον θα ήταν προς το συμφέρον
της επιχείρησής μας να προσλάβουμε κάποιον.
Πρέπει επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά στοιχεία σας, για να αποφασίσουμε αν θα συνάψουμε
κάποια σύμβαση απασχόλησης μαζί σας.
Αφού λάβουμε το βιογραφικό σημείωμά σας και τη συνοδευτική επιστολή Ή τη φόρμα της αίτησής σας και
τα αποτελέσματα από τη διαδικασία αξιολόγησης μετά την συνέντευξη, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία
αυτά, για να αποφασίσουμε αν πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις, ώστε να συμπεριληφθείτε στον
κατάλογο υποψηφίων για την θέση εργασίας. Σε περίπτωση που ικανοποιείτε τις βασικές απαιτήσεις, θα
αποφασίσουμε αν η αίτησή σας είναι αρκετή ισχυρή, ώστε να σας καλέσουμε για συνέντευξη. Εάν
αποφασίσουμε να σας καλέσουμε για συνέντευξη, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που θα παράσχετε
κατά την διάρκεια αυτής για να αποφασίσουμε αν θα σας προσφέρουμε την θέση εργασίας. Εάν
αποφασίσουμε να σας προσφέρουμε την θέση εργασίας, θα σας ζητήσουμε συστάσεις Ή/ΚΑΙ θα
πραγματοποιήσουμε έλεγχο ποινικού μητρώου Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ έλεγχο πριν προβούμε στην
επιβεβαίωση της πρόσληψής σας.
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Εάν δεν παράσχετε τα προσωπικά στοιχεία που σας ζητηθούν;
Εάν δεν παράσχετε τα στοιχεία όταν σας ζητηθούν, τα οποία είναι απαραίτητα για να εξετάσουμε την
αίτησή σας (όπως αποδεικτικά έγγραφα για τα προσόντα σας ή το ιστορικό της απασχόλησής σας), δεν θα
μπορέσουμε να επεξεργαστούμε με επιτυχία την αίτησή σας. Για παράδειγμα, αν ζητήσουμε έλεγχο
πιστοληπτικής ικανότητας ή συστάσεις για τον συγκεκριμένο ρόλο ή θέση εργασίας και δεν μας δώσετε τις
σχετικές λεπτομέρειες, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο την αίτησή σας.
Πώς χρησιμοποιούμε τα ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία
Θα χρησιμοποιήσουμε τα ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία σας ως εξής:
•

Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας σας, για να μελετήσουμε αν χρειάζεται
να κάνουμε τις κατάλληλες προσαρμογές κατά τη διαδικασία της πρόσληψης, αν, για παράδειγμα,
χρειάζεται να γίνουν προσαρμογές στη διάρκεια ενός δοκιμαστικού ή μιας συνέντευξης Ή αν
επιτρέπεται να εργαστείτε στο συγκεκριμένο πόστο με ασφάλεια.

•

Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία της συνδικαλιστικής σας συμμετοχής προκειμένου να
παρακρατούμε την εισφορά προς τον συνδικαλιστικό σας φορέα αλλά και σε περίπτωση
συνδικαλιστικών αδειών και άλλων αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Στοιχεία για ποινικές καταδίκες
Προβλέπουμε ότι θα επεξεργαστούμε στοιχεία για ποινικές καταδίκες.
Θα συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με το ιστορικό του ποινικού μητρώου σας, αν επιθυμούμε να σας
προσφέρουμε την εργασία Ή το ρόλο υπό τον όρο ότι θα είναι ικανοποιητικοί οι έλεγχοι και τυχόν άλλες
συνθήκες, όπως οι συστάσεις. Απαιτείται να ελέγξουμε το ποινικό μητρώο σας, προκειμένου να
βεβαιωθούμε ότι δεν έχετε ιστορικό ποινικών καταδικών εις βάρος σας, διότι σε αντίθετη περίπτωση
κρίνεστε ακατάλληλοι για το ρόλο ή την θέση εργασίας. Συγκεκριμένα:
•

Απαιτείται εκ του νόμου να πραγματοποιούμε ελέγχους άδειας υπηρεσιών ασφαλείας που
προϋποθέτουν την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου.

•

Ο ρόλος των θέσεων εργασίας σε μια εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας απαιτεί υψηλό βαθμό
εμπιστοσύνης και ακεραιότητας καθώς συνεπάγεται συναλλαγές με ή πρόσβαση σε ή μεταφορά
περιουσίας των πελατών μας και ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας προσκομίσετε το
σχετικό έγγραφο του ποινικού μητρώου σας.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Δεν θα υπόκεισθε σε αποφάσεις με σημαντικές συνέπειες για το άτομό σας βάσει αποκλειστικά
αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Κοινοποίηση δεδομένων
Γιατί να κοινοποιηθούν τα προσωπικά στοιχεία μου σε τρίτα μέρη;
Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας μόνο στα ακόλουθα τρίτα μέρη για τους σκοπούς της
επεξεργασίας της αίτησής σας: Εταιρίες εντός του Ομίλου G4S σε περιπτώσεις πολλαπλών αιτήσεων
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πρόσληψης, Επιχειρησιακές διευθύνσεις Ομίλου, τυχόν τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών προσέλκυσης και
επιλογής προσωπικού. Όλοι οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων σας σύμφωνα με τις Πολιτικές μας. Δεν
επιτρέπουμε στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας για
τους δικούς τους σκοπούς. Επιτρέπεται μόνο να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα σας για
καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις Οδηγίες μας.
Ασφάλεια δεδομένων
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την ακούσια απώλεια των
προσωπικών στοιχείων, τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε αυτά, την τροποποίηση ή την
αποκάλυψή τους. Επιπλέον, η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας περιορίζεται στους υπαλλήλους,
στους αντιπροσώπους, στους αναδόχους και σε άλλα τρίτα μέρη που πρέπει να τα γνωρίζουν λόγω
εργασίας. Θα επεξεργαστούν τα προσωπικά στοιχεία σας μόνο σύμφωνα με τις Οδηγίες μας, και
δεσμεύονται από την υποχρέωση εχεμύθειας. Λεπτομέρειες για τα μέτρα αυτά μπορείτε να λάβετε από το
www.g4s.gr
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση πιθανής παραβίασης της ασφάλειας των
δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς και τον αρμόδιο Υπεύθυνο Προστασίας για εικαζόμενη παραβίαση
της ασφάλειας των δεδομένων, όταν μας υποχρεώνει ο νόμος να το πράξουμε.
Διατήρηση δεδομένων
Χρονικό διάστημα για το οποίο θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας για διάστημα [8] μηνών, από την ημερομηνία της αίτησης
σας. Διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούμε να
αποδείξουμε, σε περίπτωση δικαστικών αξιώσεων, ότι δεν έχουμε προβεί σε διακρίσεις εις βάρος των
υποψηφίων και ότι έχουμε διεξαγάγει την άσκηση πρόσληψης με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Μετά την
πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, θα καταστρέψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά στοιχεία σας
σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης και Αποθήκευσης Εγγράφων και Αρχείων της G4S Ή με τις ισχύουσες
νομοθετικές διατάξεις και Κανονισμούς].
Εάν θελήσουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε αρχείο, για πιθανή μελλοντική ευκαιρία
που μπορεί να προκύψει και για την οποία θα θέλαμε να σας λάβουμε υπόψη, θα επικοινωνήσουμε
γραπτώς μαζί σας ξεχωριστά, ζητώντας τη ρητή συγκατάθεσή σας να διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία
σας για καθορισμένο χρονικό διάστημα αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και απαγόρευσης
Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία σας
Υπό ορισμένες περιστάσεις, έχετε το δικαίωμα εκ του νόμου για:
•

Αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία σας (γνωστό συνήθως ως "Αίτημα Πρόσβασης
Υποκειμένου Δεδομένων"). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών
στοιχείων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε αν γίνεται νομίμως η επεξεργασία τους.
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•

Αίτημα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων σας που διατηρούμε. Θα έχετε τη δυνατότητα να
διορθώσετε ημιτελείς ή ανακριβείς πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς.

•

Αίτημα διαγραφής των προσωπικών στοιχείων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να
καταργήσουμε προσωπικά στοιχεία, όταν δεν υπάρχει πλέον λόγος επεξεργασίας τους. Έχετε επίσης το
δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε προσωπικά στοιχεία, όταν έχετε
ασκήσει το δικαίωμά σας να αρνηθείτε την επεξεργασία (βλ. παρακάτω).

•

Άρνηση επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων σας, όταν στηριζόμαστε σε έννομο συμφέρον (ή σε
έννομο συμφέρον τρίτου) και υφίσταται μία κατάσταση που σας υποχρεώνει να αρνηθείτε την
επεξεργασία . Έχετε επίσης το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία, όταν αυτή πραγματοποιείται
για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

•

Αίτημα απαγόρευσης της επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα
να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας, για παράδειγμα, αν
θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβειά τους ή το λόγο για τον οποίο θα γίνει η επεξεργασία.

•

Αίτημα για μεταβίβαση των προσωπικών στοιχείων σας σε άλλο μέρος.

Εάν θέλετε να εξετάσετε, να επαληθεύσετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά στοιχεία σας, να ζητήσετε τη διαγραφή
τους, να αρνηθείτε την επεξεργασία τους, ή να ζητήσετε τη μεταβίβαση ενός αντιγράφου των προσωπικών
στοιχείων σας σε άλλο μέρος, επικοινωνήστε εγγράφως με τη διεύθυνση data.protection@gr.g4s.com.
Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης
Όταν κάνατε αίτηση για αυτόν το ρόλο ή την θέση εργασίας, συναινέσατε να επεξεργαστούμε τα
προσωπικά στοιχεία σας για τους σκοπούς της πρόσληψής σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε την
συναίνεση σας για επεξεργασία, ανά πάσα στιγμή. Για να αποσύρετε την συναίνεσή σας, επικοινωνήστε με
το data.protection@gr.g4s.com. Μόλις λάβουμε ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει την συναίνεσή σας, δεν θα
επεξεργαστούμε περαιτέρω την αίτησή σας και, σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης και Αποθήκευσης
Εγγράφων και Αρχείων της G4S που ακολουθούμε, θα απορρίψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα
σας.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επίβλεψη της
συμμόρφωσης με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Εάν έχετε ερωτήσεις για την παρούσα Δήλωση
Απορρήτου ή για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας, επικοινωνήστε με τον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο data.protection@gr,g4s,com. Έχετε το
δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία, ανά πάσα στιγμή, στο Γραφείο του Υπευθύνου Πληροφοριών της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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