ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΑΡΧΕΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΗ ATHENS - DYNAMIC SERVICES ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΑΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
ΕΙΑΓΩΓΗ
Η ATHENS - DYNAMIC SERVICES ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
(ςτο εξισ ATHENS - DYNAMIC SERVICES M.I.K.E ι «Εταιρεία») δεςμεφεται να προςτατεφςει τθν
ιδιωτικότθτα και τθν αςφάλεια των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων.
Η πολιτικι Διατιρθςθσ Προςωπικϊν Δεδομζνων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ςυλλζγουμε,
χρθςιμοποιοφμε και τθροφμε προςωπικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με το άτομο ςασ και τθν εργαςιακι
ςασ ςχζςθ με τθν Εταιρεία κατά τθν πρόςλθψθ, απαςχόλθςθ και λφςθ/λιξθ τθσ, ςφμφωνα με τον
Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR) και το κεςμικό πλαίςιο τθσ προςταςίασ
των προςωπικϊν δεδομζνων ςτθν Ελλάδα κακϊσ επίςθσ και ςχετικζσ αποφάςεισ και γνωμοδοτιςεισ,
ετιςιεσ εκκζςεισ πεπραγμζνων και δελτία Σφπου τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ
Χαρακτιρα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ.
Εφαρμόηεται ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ που ζχουν ςχζςθ εργαςίασ με τθν Εταιρεία.

κοπόσ αυτισ τθσ πολιτικισ είναι να παρζχει κακοδιγθςθ ςτουσ μελλοντικοφσ, υφιςτάμενουσ και
πρϊθν εργαηόμενουσ τθσ Εταιρείασ ςχετικά με τθ διατιρθςθ των προςωπικϊν δεδομζνων που τουσ
αφοροφν.
Σα προςωπικά δεδομζνα ι δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ορίηονται ωσ πλθροφορίεσ που
αφοροφν ζνα φυςικό πρόςωπο και κακιςτοφν δυνατι τθν ταυτοποίθςι του.
κοπόσ αυτισ τθσ πολιτικισ είναι να ςασ ενθμερϊςουμε για το ποια προςωπικά ςτοιχεία
διατθροφνται, για πόςο καιρό και για ποιο ςκοπό.
χετικά με τθν ATHENS - DYNAMIC SERVICES M.I.K.E.
Η ATHENS - DYNAMIC SERVICES M.I.K.E είναι "Ιδιωτικι Επιχείρθςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν Αςφαλείασ " με
ζδρα ςτθν διεφκυνςθ : Μάρνθσ 33, 4οσ Όροφοσ, 104 32 Ακινα Αττικισ, Ελλάδα. Ωσ Ιδιωτικι Επιχείρθςθ
Παροχισ Τπθρεςιϊν Αςφαλείασ είμαςτε υπεφκυνοι για να αποφαςίςουμε πϊσ διατθροφμε και
χρθςιμοποιοφμε προςωπικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με το προςωπικό μασ. Απαιτείται από τθ
νομοκεςία περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων να ςασ ειδοποιοφμε για τισ πλθροφορίεσ που
ςυλλζγουμε ςχετικά με εςάσ.
Αυτι θ Πολιτικι Διατιρθςθσ Προςωπικϊν Δεδομζνων ιςχφει για τουσ υφιςτάμενουσ και πρϊθν
εργαηόμενουσ. Αυτι θ πολιτικι δεν αποτελεί μζροσ οποιαςδιποτε ςφμβαςθσ εργαςίασ ι άλλθσ
ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν. Μποροφμε να ςασ ενθμερϊνουμε γι’ αυτιν τθν πολιτικι ανά πάςα
ςτιγμι.

Είναι ςθμαντικό να διαβάςετε αυτιν τθν πολιτικι μαηί με οποιαδιποτε άλλθ κοινοποίθςθ περί
απορριτου που δφναται να παρζχουμε ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ όταν ςυλλζγουμε ι
επεξεργαηόμαςτε προςωπικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με εςάσ, ϊςτε να γνωρίηετε πϊσ και γιατί
χρθςιμοποιοφμε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία.
2018 General Data Protection Regulation (GDPR)
H ATHENS - DYNAMIC SERVICES M.I.K.E, υποχρεοφται να διαςφαλίςει ότι οι προςωπικζσ πλθροφορίεσ
των εργαηομζνων τθσ (πρϊθν και νυν) αποτελοφν αντικείμενο κατάλλθλθσ διαχείριςθσ και ότι θ Εταιρία
λειτουργεί με διαφάνεια όςον αφορά τον τρόπο επεξεργαςίασ αυτϊν των προςωπικϊν δεδομζνων.
Αυτό ςθμαίνει ότι θ ATHENS - DYNAMIC SERVICES M.I.K.E είναι ςε κζςθ να:
1.
Ενθμερϊςει τουσ υποψιφιουσ, τουσ υφιςτάμενουσ και τουσ πρϊθν εργαηόμενοφσ τθσ για τουσ
οποίουσ θ Εταιρεία επεξεργάηεται τα προςωπικά τουσ δεδομζνα και ποιοσ δφναται να ζχει πρόςβαςθ
ςε αυτά.
2.
Χρθςιμοποιιςει τα προςωπικά τουσ δεδομζνα για ςυγκεκριμζνο ςκοπό ι ςκοποφσ που
ςχετίηονται με τθ δυνθτικι, τρζχουςα ι προθγοφμενθ απαςχόλθςι τουσ.
3.
Διατθρεί κατάλλθλα αρχεία που είναι ανάλογα προσ τον (τουσ) ςκοπό (-ουσ) για τον οποίο
ςυλλζχκθκαν τα προςωπικά δεδομζνα.
4.

Διατθρεί τα αρχεία ενθμερωμζνα.

5.

Σθρεί αρχεία μόνο για όςο διάςτθμα απαιτείται από το νόμο ι για νόμιμο ςκοπό.

6.
Παρζχει ςτουσ μελλοντικοφσ, τρζχοντεσ και προθγοφμενουσ εργαηόμενοφσ τθσ δικαιϊματα
πρόςβαςθσ ςτα αρχεία τουσ και
7.

Διατθρεί τα αρχεία με αςφάλεια.

Όλοι οι εργαηόμενοι που είναι υπεφκυνοι για τα αρχεία των προςωπικοφ κα λάβουν κατάλλθλθ
εκπαίδευςθ για τθν προςταςία των δεδομζνων και κα κατανοιςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ βάςει του
Γενικοφ
Κανονιςμοφ
περί
Προςταςίασ
Δεδομζνων
(GDPR).

Αρχζσ του Κανονιςμοφ Γενικισ Προςταςίασ Δεδομζνων:
Θα ςυμμορφωκοφμε με τον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων.
Ο Κανονιςμόσ αναφζρει ότι τα προςωπικά ςτοιχεία που διατθροφμε για το προςωπικό μασ πρζπει να:
1. Χρθςιμοποιοφνται νόμιμα, δίκαια και με διαφανι τρόπο.
2. υλλζγονται μόνο για ζγκυρουσ ςκοποφσ που ςασ ζχουμε εξθγιςει ςαφϊσ και δεν χρθςιμοποιοφνται
με οποιονδιποτε τρόπο που είναι αςυμβίβαςτο με αυτοφσ τουσ ςκοποφσ.
3.Είναι ακριβι και ενθμερωμζνα.
4. Φυλάςςονται μόνο όςο χρειάηονται για τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ ςασ ζχουμε ενθμερϊςει.
5. Διατθροφνται αςφαλι.

Σι είδοσ δεδομζνων διατθροφμε για εςάσ

Προςωπικά δεδομζνα ι προςωπικζσ πλθροφορίεσ ςθμαίνει οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με ζνα
άτομο από τθν οποία μπορεί να ταυτοποιθκεί το ςυγκεκριμζνο άτομο. Δεν περιλαμβάνει δεδομζνα
από τα οποία δεν προκφπτει δυνατότθτα ταυτοποίθςθσ (ανϊνυμα δεδομζνα).

Για τθν εκπλιρωςθ των νόμιμων και ςυμβατικϊν απαιτιςεων, κα ςυλλζγουμε και κα διατθροφμε τα
προςωπικά ςασ ςτοιχεία όπωσ αναφζρεται παρακάτω:.
Για Τποψιφιουσ Εργαηομζνουσ (Ζδρα Ακθνϊν και άλλα μελλοντικά υποκαταςτιματα)
Κατά τθν αίτθςθ
υνικωσ ςυλλζγουμε προςωπικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με μελλοντικοφσ εργαηομζνουσ μζςω τθσ
διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων και προςλιψεων, είτε απευκείασ από τουσ υποψθφίουσ είτε μερικζσ
φορζσ από μια υπθρεςία απαςχόλθςθσ. Η Εταιρεία δφναται να ςυλλζγει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ από
τρίτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πρϊθν εργοδοτϊν.
Θα ςυλλζγουμε επιπλζον προςωπικζσ πλθροφορίεσ κατά τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων που
ςχετίηονται με τθν εργαςία κακ' όλθ τθν περίοδο που εργάηεςτε για τθν Εταιρεία.

το ςτάδιο τθσ αίτθςθσ, ςυλλζγουμε τα ακόλουκα προςωπικά ςτοιχεία:
1.
Ονοματεπϊνυμο υποψθφίου
2.
Άδεια εξαςκιςεωσ επαγγζλματοσ Ι.Ε.Π.Τ.Α.
3.
Ημερομθνία και τόποσ γζννθςθσ
4.
Διεφκυνςθ Οικίασ ςτθν Ελλάδα και ςτο Εξωτερικό (αν είναι αλλοδαπόσ)
5.
Σθλζφωνο επικοινωνίασ
6.
Ονοματεπϊνυμο πατρόσ
7.
Ονοματεπϊνυμο μθτρόσ
8.
Ονοματεπϊνυμο και επάγγελμα ςυηφγου
9.
Πρόςφατθ φωτογραφία
10.
Φφλο
11.
Τπθκοότθτα
12.
Εκνικότθτα
13.
Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ, Αςτυνομικό Σμιμα και θμερομθνία ζκδοςθσ
14.
Διαβατιριο και άδεια εργαςίασ, άδεια παραμονισ ι άδεια διαμονισ (για αλλοδαποφσ
υπθκόουσ) ι Δελτίο Σαυτότθτασ Ομογενοφσ
15.
Οικογενειακι κατάςταςθ υποψθφίου (άγαμοσ-θ/ζγγαμοσ-θ/διαηευγμζνοσ-θ)
16.
τοιχεία Εκπαίδευςθσ - κατάρτιςθσ
17.
τοιχεία Γενικισ εκπαίδευςθσ - τεχνικισ εκπαίδευςθσ
18.
Γνϊςεισ πλθροφορικισ
19.
Γνϊςεισ ξζνων γλωςςϊν
20.
τοιχεία προχπθρεςίασ ςυμπεριλαμβανομζνων κενϊν εργαςίασ, κάρτα ανεργίασ κτλ (εάν
υφίςτανται)
υςτάςεισ από προχπθρεςία
21.
22.
Εκπλιρωςθ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων
23.
Βιογραφικό θμείωμα που ςυνοδεφει τθν αίτθςθ για εργαςία
ε περίπτωςθ που θ αίτθςθ του υποψθφίου είναι ανεπιτυχισ, τα παραπάνω προςωπικά δεδομζνα
διαγράφονται αυτόματα εντόσ ενόσ ζτουσ, εκτόσ εάν άλλωσ ο νόμοσ ορίηει.

Στθν προςφορά εργαςίασ:
Κατά τθν προςφορά εργαςίασ, ςυνικωσ ςυλλζγουμε περιςςότερεσ προςωπικζσ πλθροφορίεσ, ϊςτε να
διαςφαλίςουμε ότι κα μπορζςουμε να εκτελζςουμε τθ ςφμβαςθ που κα ςυνάψουμε με τον υποψιφιο
εργαηόμενό μασ (όπωσ να ςασ πλθρϊνουμε ι παρζχουμε κάποιο όφελοσ). Αυτό μασ επιτρζπει να
ςυμμορφωνόμαςτε με τισ νομικζσ μασ υποχρεϊςεισ (όπωσ για να διαςφαλίςουμε τθν υγεία και τθν
αςφάλεια των ςυναδζλφων μασ).

1.
Άδεια εξαςκιςεωσ επαγγζλματοσ Ι.Ε.Π.Τ.Α.
2.
Αντίγραφο ςφμβαςθσ εργαςίασ
3.
Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ, Αςτυνομικό Σμιμα και θμερομθνία ζκδοςθσ
4.
Διαβατιριο και άδεια εργαςίασ και άδεια παραμονισ ι άδεια διαμονισ (για αλλοδαποφσ
υπθκόουσ) ι Δελτίο Σαυτότθτασ Ομογενοφσ
5.
Σελευταία διεφκυνςθ κατοικίασ ςτθν Αλλοδαπι (για αλλοδαποφσ υπθκόουσ)
6.
Οικογενειακι κατάςταςθ υπαλλιλου (άγαμοσ-θ/ζγγαμοσ-θ/διαηευγμζνοσ-θ)
7.
Αρικμόσ τζκνων και θμερομθνίεσ γεννιςεων
8.
Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Τ.
9.
Αρικμόσ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου- (Α.Μ.Α.)
10.
Α.Μ.Κ.Α.
11.
τοιχεία άδειασ οδιγθςθσ
12.
Αρικμόσ Λογαριαςμοφ Μιςκοδοςίασ (IBAN)
13.
Αντίγραφο εμιναρίου Αςφάλειασ
14.
Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου
15.
Τπεφκυνθ Διλωςθ Οικογενειακισ κατάςταςθσ.

Για Εργαηομζνουσ (Ζδρα Ακθνϊν και άλλα μελλοντικά υποκαταςτιματα)
Κατά τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ:
Κατά τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ, ςυλλζγουμε επιπλζον προςωπικζσ πλθροφορίεσ κυρίωσ για να
μπορζςουμε να εκτελζςουμε τθ ςφμβαςι μασ μαηί ςασ και να ςυμμορφωκοφμε με τισ νομικζσ ι/και
ςυμβατικζσ μασ υποχρεϊςεισ

Εκτόσ από τα δεδομζνα που ςυλλζγονται με βάςθ τθν αίτθςθ και τθν προςφορά εργαςίασ, κα
ςυλλζγονται τα ακόλουκα ζγγραφα κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ:
1.
Σροποποιθτικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ
2.
Αρχείο παρουςίασ προςωπικοφ
3.
Αντίγραφα αδειϊν (κανονικισ άδειασ και άδειασ άνευ αποδοχϊν)
4.
Αντίγραφα άδειασ αςκενείασ
5.
Αντίγραφα εργατικοφ ατυχιματοσ
6.
Αντίγραφα άδειασ μθτρότθτασ
7.
Αντίγραφα αξιολόγθςθσ εργαηομζνου
8.
Αιτιςεισ αλλαγισ ωραρίου και ρεπό
9.
Αντίγραφα ζντυπου μεταβολισ ςτοιχείων
10.
Ζγγραφα αναφορικά με διαβουλεφςεισ/ καταγγελία ςυμβάςεων εργαςίασ
11.
Αντίγραφα Προειδοποιιςεων (warning letters)
12.
Αντίγραφα εκπαιδευτικϊν εμιναρίων
13. Τλικό κλειςτοφ κυκλϊματοσ (διάρκεια διατιρθςθσ: από 15 θμζρεσ ζωσ τρεισ μινεσ, κατά
περίπτωςθ)
13.
Ζγγραφα αναφορικά με εργατικό ατφχθμα

Μετά τθν απαςχόλθςθ:

Όταν λιξει ι λυκεί κακ’ οιονδιποτε τρόπο μια ςχζςθ εργαςίασ, κα διατθριςουμε κάποιεσ προςωπικζσ
πλθροφορίεσ προκειμζνου να ςυμμορφωκοφμε με τισ νομικζσ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται
παρακάτω.
ε περίπτωςθ λφςεωσ κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθσ ςχζςεωσ εργαςίασ του εργαηομζνου με τθν ATHENS DYNAMIC SERVICES M.I.K.E, τα ακόλουκα δεδομζνα κα παραμείνουν βάςει νομοκεςίασ ςτθν Εταιρεία
για περίοδο από ζξι μινεσ μζχρι 20 ζτθ – εκτόσ εάν άλλωσ ορίηεται κατωτζρω - αναλόγωσ των
εγγράφων και για ςκοποφσ ελζγχου Φορολογικισ Αρχισ, Διοικθτικισ ι Δικαςτικισ Αρχισ,
Αςφαλιςτικοφ Οργανιςμοφ ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε νομοκεςία:
1.
2.
3.
4.
5.

Συμβάςεισ εργαςίασ (τουλάχιςτον δφο ζτθ)
Ιατρικά ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του εργαηομζνου
Αναλυτικι Κατάςταςθ μιςκοδοςίασ (τουλάχιςτον πζντε ζτθ)
Στοιχεία παρουςιολογίου
Στοιχεία αδειών και απουςιών (τουλάχιςτον πζντε ζτθ)
a. Αιτιςεισ αδειών
b. Κατάτμθςθ αδειών
6. Στοιχεία κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ
Για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ ωσ αναγράφονται πιο πάνω κα διατθριςουμε μεταξφ άλλων τα ακόλουκα
δεδομζνα.
1.
Ονοματεπώνυμο υπαλλιλου
2.
Στοιχεία Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α. Δ.Ο.Υ κτλ
3.
Οικογενειακι κατάςταςθ υπαλλιλου (άγαμοσ-θ/ζγγαμοσ-θ/διαηευγμζνοσ-θ)
4.
Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρώου
5.
Οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία για τθν ανάλογθ χρονικι περίοδο που απαιτοφνται και
ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε νομοκεςία και τισ εκάςτοτε τροποποιιςεισ
Πλθροφορίεσ για ςκοποφσ αναγνώριςθσ εργαηομζνου:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ονοματεπϊνυμο εργαηομζνου
Ημερομθνία και τόποσ γζννθςθσ
Διεφκυνςθ Οικίασ
Σθλζφωνο επικοινωνίασ
Ονοματεπϊνυμο και επάγγελμα πατρόσ
Ονοματεπϊνυμο και επάγγελμα μθτρόσ
Ονοματεπϊνυμο και επάγγελμα ςυηφγου
Πρόςφατθ φωτογραφία
Φφλο
Τπθκοότθτα

11.
Εκνικότθτα
12.
Δελτίο Σαυτότθτασ
13.
Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων
14.
Διαβατιριο και άδεια εργαςίασ και άδεια παραμονισ ι άδεια διαμονισ (για
αλλοδαποφσ υπθκόουσ)
Διαβατιριο και άδεια εργαςίασ και άδεια παραμονισ ι άδεια διαμονισ (για
15.
αλλοδαποφσ
16.
υπθκόουσ)
17.
Οικογενειακι κατάςταςθ εργαηομζνου (άγαμοσ-θ/ζγγαμοσ-θ/διαηευγμζνοσ-θ)
18.
Αρικμόσ τζκνων και θμερομθνίεσ γζννθςθσ
19.
τοιχεία Εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ
20.
τοιχεία Γενικισ εκπαίδευςθσ-τεχνικι εκπαίδευςθσ
21.
Γνϊςεισ πλθροφορικισ
22.
Γνϊςεισ ξζνων γλωςςϊν
23.
τοιχεία προχπθρεςίασ ςυμπεριλαμβανομζνων κενϊν εργαςίασ, κάρτα ανεργίασ κτλ
(εάν υφίςτανται)
υςτάςεισ από προχπθρεςία
24.
25.
Εκπλιρωςθ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων
26.
Βιογραφικό θμείωμα
27.
τοιχεία Τγείασ
a.
Πιςτοποιθτικό υγείασ για εργαςία ςε καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ
b.
Αποτελζςματα και ςτοιχεία ιατρικϊν εξετάςεων που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ του
Πιςτοποιθτικοφ Τγείασ
c.
Ατομικό Δελτίο Τγείασ Εργαηομζνου από τον Ιατρό εργαςίασ τθσ Εταιρείασ
d.
Τπεφκυνθ Διλωςθ Εργαηομζνου (νόςθμα τροφίμων)
28.
τοιχεία άδειασ οδιγθςθσ
29.
Αρικμόσ Λογαριαςμοφ Μιςκοδοςίασ (IBAN)
30.
Αντίγραφο εμιναρίων και κατάρτιςθσ
31.
Ζντυπο Αποχϊρθςθσ Εργαηομζνου
32.
Αντίγραφο Επιταγισ εκκακάριςθσ εργαηομζνου
33.
Εκκακαριςτικό ςθμείωμα εργαηομζνου
34.
Ζγγραφα ςχετικά με τισ περιπτϊςεισ διαβοφλευςθσ / απόλυςθσ
Άλλεσ πλθροφορίεσ για ςκοποφσ αναγνώριςθσ, ΟΑΕΔ και Επιθεώρθςθ Εργαςίασ:
1. Ζντυπο οικειοκελοφσ αποχϊρθςθσ εργαηομζνου ΟΑΕΔ
2. Ζντυπο καταγγελίασ ςφμβαςθσ εργαηομζνου ΟΑΕΔ
3. Λφςθ ςφμβαςθσ οριςμζνου χρόνου
Εάν ζχετε οποιεςδιποτε ερωτιςεισ ι παράπονα ςχετικά με τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ
δεδομζνων, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο info@athensdynamicservices.gr
Κάτω από οριςμζνεσ προχποκζςεισ, ο Κανονιςμόσ GDPR προβλζπει τα ακόλουκα δικαιϊματα των
υποκειμζνων των δεδομζνων:

1.
Δικαίωμα ςτθν πλθροφόρθςθ: Ζχετε το δικαίωμα να γνωρίηετε ποια προςωπικά ςασ δεδομζνα
αποκθκεφουμε. Αυτό ςασ επιτρζπει να κατανοιςετε πϊσ χρθςιμοποιοφμε τα προςωπικά ςασ
δεδομζνα.
2.
Δικαίωμα ςτθν πρόςβαςθ: Ζχετε το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα. Αυτό
ςασ επιτρζπει να γνωρίηετε και να επαλθκεφετε τθ νομιμότθτα τθσ επεξεργαςίασ.
3.
Δικαίωμα διόρκωςθσ: Ζχετε το δικαίωμα να ηθτιςετε διόρκωςθ των προςωπικϊν
πλθροφοριϊν που διατθροφμε για εςάσ. Αυτό ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να διορκϊςετε τυχόν ελλιπείσ ι
ανακριβείσ πλθροφορίεσ που ζχουμε ςχετικά με εςάσ.
4.
Δικαίωμα διαγραφισ (Δικαίωμα ςτθν λικθ): Ζχετε το δικαίωμα να ηθτιςετε από εμάσ να
διαγράψουμε ι να αφαιρζςουμε προςωπικζσ πλθροφορίεσ, όταν δεν υπάρχει κανζνασ νόμιμοσ λόγοσ
για να ςυνεχίςουμε τθν επεξεργαςία τουσ και λόγω τθσ ςυνδρομισ ςτο πρόςωπό ςασ μιασ ιδιαίτερθσ
κατάςταςθσ. θμειϊςτε ότι το παρόν δικαίωμα δεν ςυνιςτά απόλυτο «δικαίωμα να ξεχαςτεί».
5.
Δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ: Ζχετε το δικαίωμα να ηθτιςετε τον περιοριςμό τθσ
επεξεργαςίασ των προςωπικϊν ςασ ςτοιχείων. Αυτό ςασ επιτρζπει να μασ ηθτιςετε να περιορίςουμε
τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ ςτοιχείων, εάν επί παραδείγματι επικυμείτε τθ διαπίςτωςθ τθσ
ακρίβειασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ι του λόγου επεξεργαςίασ.
6.
Δικαίωμα μεταφοράσ δεδομζνων: Ζχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε και να
επαναχρθςιμοποιείτε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία για δικοφσ ςασ ςκοποφσ. Αυτό ςασ δίνει τθ
δυνατότθτα να λάβετε τα δεδομζνα ςασ ςε διαρκρωμζνθ μορφι που χρθςιμοποιείται ευρζωσ και
μθχανικά αναγνϊςιμθ (δθλ. Μια μορφι δεδομζνων που μπορεί να διαβαςτεί και να επεξεργαςτεί
αυτόματα από ζναν υπολογιςτι, για παράδειγμα CSV, JSON και XML μορφζσ δεδομζνων εξαιρουμζνων των εγγράφων PDF και των ςαρωμζνων εικόνων ).
7.
Δικαίωμα διατφπωςθσ αντιρριςεων: Ζχετε το δικαίωμα να διατυπϊςετε αντιρριςεισ ςχετικά
με τθν επεξεργαςία των δεδομζνων ςασ, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ κατάςταςισ ςασ, άμεςου μάρκετινγκ και
ζρευνασ.
8.
Δικαιϊματα που ςχετίηονται με τθν αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δθμιουργίασ προφίλ: Ζχετε το δικαίωμα να αντιταχτείτε ςτθ δθμιουργία
προφίλ και ςτθν αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ.
Πϊσ να αςκιςετε τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςασ ςτο κζμα:
Κάκε εργαηόμενοσ ζχει δικαίωμα να γνωρίηει και να ζχει πρόςβαςθ ςτα προςωπικά του ςτοιχεία που
κατζχει θ Εταιρεία ςφμφωνα με αυτιν τθν πολιτικι, να ελζγχει τθν ακρίβεια των προςωπικϊν
δεδομζνων που παρζχονται ςτθν Εταιρεία και να ενθμερϊνει/επικαιροποιεί τα ςτοιχεία των
προςωπικϊν δεδομζνων.
Όλεσ οι αιτιςεισ πρόςβαςθσ αποςτζλλονται με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ
info@athensdynamicservices.gr ακολουκϊντασ τθ ςχετικι διαδικαςία.

Πεδίο εφαρμογισ και φφςθ των αρχείων
Αυτι θ πολιτικι καλφπτει τισ πλθροφορίεσ που διατθροφνται για τουσ μελλοντικοφσ, νυν και πρϊθν
εργαηομζνουσ τθσ Εταιρείασ.
Σρίτα Μζρθ που ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα ςασ
Αυτι θ πολιτικι καλφπτει τισ ιδιωτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ υποψιφιουσ, νυν και πρϊθν
εργαηομζνουσ τθσ Εταιρείασ.

