ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Η Εταιρεία “Gastrade Α.Ε.”, με έδρα στην Λεωφ. Κηφισίας 197 και Αναβρύτων 40-42, Τ.Κ. 15124,
Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(όπως αυτό ορίζεται στην σχετική νομοθεσία) τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της.
Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία
“Gastrade Α.Ε.” και για το λόγο αυτό αιτούμαστε τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση στο αρχείο μας
των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά τη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού. Τα
δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι το βιογραφικό σας σημείωμα και τα έγγραφα που τυχόν το
συνοδεύουν (βεβαιώσεις, συστατικές επιστολές, αντίγραφα πτυχίων κλπ.) και η επεξεργασία τους είναι
απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη
σύμβασης.
Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι η αξιολόγηση των υποψήφιων εργαζομένων,
προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή νέου προσωπικού.
Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Η “Gastrade Α.Ε.” δεν θα διαβιβάσει περαιτέρω σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα και τα συνοδευτικά του έγγραφα, εκτός από μετόχους της
και συμβουλευτικές εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες δεσμεύονται συμβατικά ως προς την
διατήρηση της εμπιστευτικότητας και παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις για την μεταφορά και
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 (DGPR) και τη
σχετική νομοθεσία, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της
επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας ανάλογα με την περίπτωση, μετά από
σχετικό σας αίτημα στην εταιρεία “Gastrade Α.Ε.”
Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό EE 679/2016,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση hr@gastrade.gr. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην Πολιτική Απορρήτου της
εταιρείας στην ιστοσελίδα http://www.gastrade.gr/. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε
καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Διατηρήστε τα προσωπικά μου δεδομένα με
σκοπό την αξιολόγηση υποψήφιων υπαλλήλων
προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή νέου
προσωπικού
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Σας ενημερώνουμε ότι διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας
ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

