ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
Η EASY DAYS ΑΔ ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη
θαη
πξνζηαηεχεη
ηα πξνζσπηθά
ζαο
δεδνκέλα ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα (GDPR, Καλνληζκφο ΔΔ 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016).
Η παξνχζα Πνιηηηθή Απνξξήηνπ θαη Δπεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ Δξγαδνκέλσλ (εθεμήο
«ε Πνιηηηθή») πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ζπιιέγνπκε, ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηεξνχκε
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην άηνκφ ζαο θαη ηελ εξγαζηαθή ζαο ζρέζε κε ηελ
Δηαηξεία θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο βηνγξαθηθνχ / αίηεζεο πξφζιεςεο, θαηά ηελ πξφζιεςε,
απαζρφιεζε θαη ιχζε ηεο εξγαζηαθήο καο ζρέζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ην νηθείν λνκνθαλνληζηηθφ
πιαίζην.
Η Πνιηηηθή εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο λπλ, πξψελ θαη κειινληηθνχο εξγαδνκέλνπο ζηελ EASY
DAYS ΑΔ.
Ωο “εξγαδφκελνο” ζηελ παξνχζα Πνιηηηθή λνείηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ παξέρεη ζηελ
EASY DAYS ΑΔ εξγαζία θαη/ή ππεξεζίεο, είηε κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (αλεμάξηεηα εάλ
πξφθεηηαη γηα κεξηθή, πιήξε ή εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε) είηε κε ζχκβαζε έξγνπ ή
παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ.
Η Πνιηηηθή θαιχπηεη θαη ηνπο ππνςεθίνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ εηαηξία καο, νη νπνίνη ππνβάινπλ
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πξνο αλαδήηεζε ζπλεξγαζίαο.
Δθφζνλ ζπιιέγνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζε εμαξηψκελα κέιε εξγαδνκέλσλ
καο
γηα λφκηκνπο ζθνπνχο
(παξνρέο, επηδφκαηα,ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε), ε Πνιηηηθή θαιχπηεη
θαη ηα ελ ιφγσ θπζηθά πξφζσπα.
Ωο «δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» νξίδεηαη θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν
ηαπηνπνηεκέλν ή πνπ κπνξεί λα ηαπηνπνηεζεί.

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
Η εηαηξία καο κε ηελ επσλπκία «EASY DAYS ΑΔ» είλαη ν Υπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο.
Η εηαηξία καο ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα απεπζείαο απφ εζάο, πξηλ ηελ πξφζιεςε, θαηά ην
ζηάδην ηεο πξφζιεςεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο θαη ζην ζηάδην ιχζεο/ιήμεο
απηήο, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ ζπκβνχινπο, πιαηθφξκεο επηινγήο
πξνζσπηθνχ θαη ελ γέλεη ηξίηνπο, ζηνπο νπνίνπο εζείο έρεηε ππνβάιεη ηα δεδνκέλα ζαο ζην πιαίζην
αλαδήηεζεο εξγαζίαο.
Με ηελ εμαίξεζε ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ, ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ
ζαο δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη λφκηκα ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνο ηνχην ζπγθαηάζεζή ζαο.
Σε εληειψο εμαηξεηηθή πεξίπησζε
πνπ απαηηεζεί ε ζπγθαηάζεζή ζαο γηα ηελ
επεμεξγαζία
ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, έρεηε ην δηθαίσκα λα ηελ αλαθαιέζεηε
αλά πάζα ζηηγκή εγγξάθσο, είηε κε επηζηνιή πξνο ηελ EASY DAYS ΑΔ , είηε κε απνζηνιή
κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) πξνο ηε δηεχζπλζε ηεο info@picturesuites.gr.
Με ηελ παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ Πνιηηηθήο δειψλεηε φηη είζηε ελήκεξνη γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
ησλ
δεδνκέλσλ ζαο απφ ηελ EASY DAYS ΑΔ γηα ηνπο θαησηέξσ λφκηκνπο ζθνπνχο, θαζψο
επίζεο φηη γλσξίδεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνηξάδεζηε, ηνλ Υπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο απηψλ, ηνπο
ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο απηέο ζπιιέγνληαη θαη ηνλ έιεγρν πνπ εζείο δηαζέηεηε ζηα πξνζσπηθά
ζαο δεδνκέλα.
ΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΛΛΔΓΔΗ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΕΔΣΑΗ
Η EASY DAYS ΑΔ ζπιιέγεη ηηο απνιχησο αλαγθαίεο θαη θαηάιιειεο πξνζσπηθέο ζαο
πιεξνθνξίεο κφλνλ γηα θαζνξηζκέλνπο , ξεηνχο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο,πεξηνξίδνληαο ηε ζρεηηθή
επεμεξγαζία ζην αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο κέηξν θαη δηαηεξψληαο ηα δεδνκέλα κφλνλ γηα
ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο.
Η εηαηξία καο δελ ρξεζηκνπνηεί ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα
απνθάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι.

γηα

απηνκαηνπνηεκέλε

ιήςε

ΓΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ
Η EASY DAYS
ΑΔ δχλαηαη λα ζπιιέγεη,θαηφπηλ δηθήο ζαο ζπλαίλεζεο, ηηο εμήο πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο:
Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε γηα εξγαζία
Ολνκαηεπψλπκν ππνςεθίνπ θαη νλνκαηεπψλπκν παηξφο θαη κεηξφο
Φχιν
Ηκεξνκελία θαη ηφπν γέλλεζεο.
Τφπν θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ (εάλ είλαη αιινδαπφο).
Πξφζθαηε θσηνγξαθία
Σηνηρεία
επηθνηλσλίαο, ελδεηθηηθά
ηειέθσλν (ζηαζεξφ θαη θηλεηφ), fax, e-mail, ηαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε (εάλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο)
Ιζαγέλεηα
Γειηίν Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο ή Γειηίν Ταπηφηεηαο Οκνγελνχο
Γηαβαηήξην θαη άδεηα εξγαζίαο, άδεηα παξακνλήο ή άδεηα δηακνλήο (γηα αιινδαπνχο ππεθφνπο)
Οηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε
(άγακνο/ε, έγγακνο/ε, δηαδεπγκέλνο/ε, ρήξνο/α)
Σηνηρεία εθπαίδεπζεο / ηερληθήο θαηάξηηζεο: ηίηινη ζπνπδψλ, πηζηνπνηήζεηο παξαθνινχζεζεο
ζεκηλαξίσλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηίηινη μέλσλ γισζζψλ, πιεξνθνξηθήο θιπ.
Σηνηρεία πξνεγνχκελεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο/πξνυπεξεζίαο: βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ, ζπζηαηηθέο
επηζηνιέο, θάξηα αλεξγίαο (εάλ ππάξρεη)
Δθπιήξσζε ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (γηα άξξελεο ππνςεθίνπο)
Γίπισκα νδήγεζεο
ηπρφλ πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη, είηε γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο λφκηκεο ππνρξεψζεηο καο, είηε
πξνο πξνζηαζία ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο εηαηξίαο καο θαη θξίλνληαη αλά πεξίπησζε, ι.ρ.
βαζκφο ζπγγέλεηαο ή ζηελή ζρέζε κε ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο καο φπνπ
ππάξρεη δήηεκα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, απαζρφιεζε, ζπλεξγαζία ή κεηνρηθή ζπκκεηνρή ή
ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ζε άιιε εηαηξία αληαγσληζηηθή ε κε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πξνο
απηά ηεο EASY DAYS ΑΔ.
Γηα ηελ επεμεξγαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ππνβάιινληεο Αίηεζε Πξφζιεςεο /
Βηνγξαθηθφ Σεκείσκα ε EASY DAYS ΑΔ ζεσξεί φηη ε νηθεηνζειήο απνζηνιή αίηεζε πξφζιεςεο /
βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη ινηπψλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ απνηειεί ξεηή θαη ζαθή ζπλαίλεζε ηνπ
ππνςεθίνπ γηα ηε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ εθεί πεξηιακβαλφκελσλ πξνζσπηθψλ ηνπ πιεξνθνξηψλ,
γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ, ηεο εθηίκεζεο ηνπ ελδερνκέλνπ πξφζιεςήο ηνπ θαη
ηεο ηπρφλ επηινγήο ηνπ.
Η εηαηξία καο ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ
πιεξνθνξηψλ ησλ ππνςεθίσλ ηφζν θαηά ηε δηαβίβαζε απηψλ, φζν θαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο.
Γηθαίσκα πξφζβαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ σο άλσ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε
ππνςεθίσλ πνπ δηαηεξεί ε εηαηξία καο έρνπλ κφλνλ νη εληεηαικέλνη πξνο ηνχην ππάιιεινί ηεο.
Η EASY DAYS ΑΔ δεζκεχεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ πξφζιεςε λα απέρεη απφ θάζε
απνθάιπςε/ δηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ππνςεθίσλ ζε ηξίηνπο, εθηφο αλ ηέηνηα
απνθάιπςε επηβιεζεί απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία.
Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ ζα πξνζιεθζνχλ δηαηεξνχληαη γηα κία πεξίνδν ελφο
(1) έηνπο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ή γηα φπνην δηάζηεκα εζείο επηιέμεηε (παξαθαιψ αλαγξάςηε ηνλ
επηζπκεηφ ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζαο) κε ζθνπφ ηελ ηπρφλ επαλεθηίκεζε ηεο αηηήζεσο γηα
ηελ ίδηα ή παξφκνηα ζέζε εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη εληφο ηεο εηαηξίαο καο. Μεηά ηελ πάξνδν
ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ηα δεδνκέλα θαηαζηξέθνληαη/δηαγξάθνληαη κε νξηζηηθφ ηξφπν.
Καηά ηα ινηπά νη ππνςήθηνη εξγαδφκελνη θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηελ παξνχζα Πνιηηηθή θαη
δηαζέηνπλ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 6 απηήο. Αληίγξαθν ηεο Πνιηηηθήο
Απνξξήηνπ θαη Δπεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ Δξγαδνκέλσλ θαη Υπνςεθίσλ Δξγαδνκέλσλ
ηεο EASY DAYS ΑΔ παξαδίδεηαη ακειιεηί ζηνπο ππνςεθίνπο ζηελ πξψηε επαθή ηνπο κε ηελ εηαηξία
καο θαη νη ηειεπηαίνη δειψλνπλ φηη ηε δηάβαζαλ θαη θαηαλφεζαλ ην πεξηερφκελφ ηεο.

ΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ (ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ Ζ ΔΡΓΟΤ)
Δθηφο απφ ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο, ε EASY DAYS ΑΔ αλά πεξίπησζε δχλαηαη λα
ζπιιέγεη θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία, φπνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ή/θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο
ή απαηηείηαη βάζεη λφκνπ:
Αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ή κίζζσζεο έξγνπ
Τειεπηαία δηεχζπλζε θαηνηθίαο ζηελ αιινδαπή(γηα αιινδαπνχο ππεθφνπο)
Ολνκαηεπψλπκν ζπδχγνπ, αξηζκφο ηέθλσλ
θαη εκεξνκελίεο γελλήζεσλ, ινηπά εμαξηψκελα
κέιε εάλ ππάξρνπλ, γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο παξνρψλ (ι.ρ. Ιαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε)
Σηνηρεία πξνζψπσλ κε ηα νπνία κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη ε εηαηξία καο ζε πεξίπησζε αλάγθεο
Αξηζκφ Μεηξψνπ
(Α.Μ.Κ.Α.)

Αζθαιηζκέλνπ

(Α.Μ.Α.)

θαη

Αξηζκφ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο

Α.Φ.Μ. θαη Γ.Ο.Υ
.
Αληίγξαθν Λνγαξηαζκνχ Δλζήκσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο / Βηβιηάξην Υγείαο / Αηνκηθφ Γειηίν Υγείαο
IBAN θαη αξηζκφ ινγαξηαζκνχ κηζζνδνζίαο
Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο θαη θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε απνδνρέο θαη επηδφκαηα
Πιεξνθνξίεο γηα ζπκκεηνρή ζε νκαδηθά αζθαιηζηήξηα πνπ παξέρεη ε εηαηξία.
Σηνηρεία άδεηαο νδήγεζεο θαη αξηζκφ πηλαθίδαο πξνζσπηθνχ θαη εηαηξηθνχ Ι.Φ.
Αληίγξαθα αδεηψλ
αδεηψλ αζζελείαο

πξνζσπηθνχ

Ιαηξηθά πηζηνπνηεηηθά απαξαίηεηα
θαζεθφλησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ.

(θαλνληθήο αδείαο θαη αδείαο άλεπ απνδνρψλ),
γηα

αληίγξαθα

ηε ρνξήγεζε αδείαο θαη ελ γέλεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ

Γεδνκέλα ζχλδεζεο θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο εηαηξία καο,

κε

ηε

ρξήζε

ησλ

ηερλνινγηθψλ

ελδεηθηηθά: ζηνηρεία ρξήζεο εηαηξηθήο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εμνπζηνδνηεκέλε
πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζε δεδνκέλα Η/Υ κε ρξήζε εηδηθνχ θσδηθνχ (password)

θαη

/

Έγγξαθα αλαθνξηθά κε εξγαηηθφ αηχρεκα
Αληίγξαθα άδεηαο κεηξφηεηαο
Αληίγξαθα εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ελ γέλεη ηίηισλ θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο
Αληίγξαθα αλαθνξηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη θαηαγγειίεο ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο.Ωο πξνο ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία,ελδεηθηηθά: Έληππν νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο εξγαδνκέλνπ
ΟΑΔΓ, έληππν θαηαγγειίαο ζχκβαζεο εξγαδνκέλνπ ΟΑΔΓ, ιχζε ζχκβαζεο εξγαζίαο.
Γεδνκέλα εηθφλαο θαη ήρνπ απφ θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο (CCTV) πνπ ε EASY DAYS ΑΔ
έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηήζεη κε ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ γηα ην ζθνπφ ηεο πξνζηαζίαο πξνζψπσλ
θαη/ή αγαζψλ.

Γεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε εηαηξηθψλ θαξηψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξία πξνο ην
ζθνπφ ηεο θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ δαπαλψλ θαη επηπιένλ πξνο εθπιήξσζε ινηπψλ εηαηξηθψλ
παξνρψλ Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ εηαηξηθψλ ηειεθψλσλ ηηο νπνίεο ρνξεγεί ν
πάξνρνο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζηελ εηαηξία, δειαδή ηνλ αξηζκφ εηαηξηθνχ ηειεθψλνπ,
ηνπο αξηζκνχο πξνο ηνπο νπνίνπο έγηλαλ νη θιήζεηο απφ ηα
εηαηξηθά ηειέθσλα, ηε δηάξθεηα θαη ην θφζηνο θάζε θιήζεο θιπ, αιιά φρη ην πεξηερφκελν ησλ
θιήζεσλ.

Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ ΚΑΗ ΟΗ ΚΟΠΟΗ ΣΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ Α
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Η EASY DAYS ΑΔ ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ηηο πξνζσπηθέο ζαο πιεξνθνξίεο γηα
ηνπο εμήο θαη κφλνλ ζθνπνχο θαη ζην κέηξν πνπ ε επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηελ
εθπιήξσζή ηνπο:
Γηα ηελ έλαξμε, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ
ζπκβαηηθψλ
ζρέζεψλ
ζαο
κε
ηελ εηαηξία καο, πθηζηάκελσλ
ή κειινληηθψλ
(π.ρ. δηαρείξηζε κηζζνδνζίαο, ακνηβψλ θαη
αξγηψλ,
δηαρείξηζε εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη εμνπιηζκνχ πνπ παξέρεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο,
αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηεο εηαηξίαο). Τα δεδνκέλα πνπ παξέρεηε
ζηελ εηαηξία πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη αθξηβή θαη λα επηθαηξνπνηνχληαη κε δηθή ζαο
επηκέιεηα άκεζα, ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπο ή φπνηε άιινηε θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ
EASY DAYS ΑΔ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ καο ζρέζεσλ θαη γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ ππνρξεψζεψλ καο πνπ απνξξένπλ απφ ην λφκν θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο
δηαηάμεηο.
Γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξία καο κε ηηο
λφκηκεο ππνρξεψζεηο
ηεο
έλαληη
ησλ
αξκφδησλ
δεκφζησλ, επνπηηθψλ ή ξπζκηζηηθψλ αξρψλ (ι.ρ. Φνξνινγηθνί θαη αζθαιηζηηθνί θνξείο,
Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θιπ) θαη γηα ηελ επίηεπμε ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο κφλνλ
εθφζνλ ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ δηθψλ ζαο δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ.
Γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ εξγαδνκέλνπ ή άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ.
Γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο ηεο εηαηξίαο καο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ
ζην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο λνκνθαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ.
Καηφπηλ δηθήο ζαο πξνεγνχκελεο ξεηήο ζπλαίλεζεο, εθφζνλ ε επεμεξγαζία δελ ζεκειηψλεηαη
ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο λφκηκεο βάζεηο επεμεξγαζίαο.
Η ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ ππνςεθίσλ
εηαηξία καο πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ θαηφπηλ δηθήο ηνπο ζπλαίλεζεο.

εξγαδνκέλσλ

ζηελ

Η εηαηξία καο δελ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα ζαο πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο πιεξνθνξίεο πνπ
απνθαιχπηνπλ ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ηα πνιηηηθά ζαο θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή
θηινζνθηθέο ζαο πεπνηζήζεηο ή ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, γελεηηθά ή
βηνκεηξηθά δεδνκέλα, δεδνκέλα πγείαο ή αθνξψληα ηε ζεμνπαιηθή ζαο δσή θαη ηνλ γελεηήζην
πξνζαλαηνιηζκφ ζαο εθηφο εάλ:
α) έρεηε δψζεη ηε ξεηή ζαο ζπγθαηάζεζε γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ή ηα δεδνκέλα έρνπλ
γλσζηνπνηεζεί ζηελ εηαηξία καο απφ εζάο ,
β) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ άζθεζε
ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ ηεο εηαηξίαο ή θαη δηθψλ ζαο ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ
δηθαίνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο,
γ) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δσηηθψλ ζαο ζπκθεξφλησλ ή
θπζηθνχ πξνζψπνπ,

άιινπ

δ) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ,
ε) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ιφγνπο νπζηαζηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο
πεξίπησζε δηεξεχλεζεο πνηληθά δησθφκελεο ελέξγεηαο).

(π.ρ. ζε

Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα αλειίθσλ εθηειείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο
πξνεγνχκελεο ζπγθαηάζεζεο ησλ γνλέσλ ή ησλ αζθνχλησλ ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ αλειίθνπ,
εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηνλ λφκν. Σηελ παξνχζα Πνιηηηθή σο αλήιηθνη ζεσξνχληαη φζνη δελ
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
Η εηαηξία καο δειψλεη φηη έρεη ιάβεη φια ηα αλαγθαία ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα
γηα ηελ αζθαιή ηήξεζε, επεμεξγαζία θαη δηαθχιαμε ηνπ απνξξήηνπ ησλ δεδνκέλσλ ζαο
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.

ΠΟΤ ΓΗΑΒΗΒΑΕΔΗ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΑ Α ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη κφλνλ ησλ σο άλσ ζθνπψλ επεμεξγαζίαο, ε EASY DAYS ΑΔ δχλαηαη
λα δηαβηβάζεη πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ:
Σε παξφρνπο ππεξεζηψλ (π.ρ. Υπεξεζίεο κηζζνδνζίαο, ππεξεζίεο πιεξσκψλ, εθπαηδεπηηθέο
ππεξεζίεο, ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο,ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ) θαη
άιινπο εθηεινχληεο επεμεξγαζία ηνπο νπνίνπο πξνζιακβάλεη ε εηαηξία σο Υπεχζπλε Δπεμεξγαζίαο
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ επεμεξγαζίαο.
Σε ηπρφλ ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο.
Σε δεκφζηνπο θνξείο ή θνξείο αζθνχληεο δεκφζηα εμνπζία (αξκφδηεο
επνπηηθέο,ξπζκηζηηθέο, αζθαιηζηηθέο, θνξνινγηθέο, δησθηηθέο αξρέο θαη δηθαζηήξηα) θαη επηπιένλ
φπνπ απαηηείηαη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Σε δηθεγφξνπο, ινγηζηέο, νξθσηνχο ειεγθηέο, ηερληθνχο αζθαιείαο θαη ζπκβνχινπο αζθαιείαο
(π.ρ. Υπνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ), ηαηξνχο εξγαζίαο θαη κφλνλ ζην βαζκφ πνπ
είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηθήο ηνπο εληνιήο.
Οξηζκέλνη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία
γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο
εγθαηεζηεκέλνη ζε άιιεο ρψξεο εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

δχλαληαη

λα είλαη

Η EASY DAYS ΑΔ δελ δηαβηβάδεη πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο ή δηεζλείο
νξγαληζκνχο, γηα ηα νπνία δελ πθίζηαηαη απφθαζε επάξθεηαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
θαη ελ γέλεη δελ πιεξνχληαη νη εγγπήζεηο ησλ άξζξσλ 44 – 50 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ.
Η
επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ
ζαο
δεδνκέλσλ απφ εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία
πξαγκαηνπνηείηαη πάληα θαηφπηλ ζχκβαζεο ησλ σο άλσ πξνζψπσλ κε ηελ εηαηξία καο, θαη'
εληνιήλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξία καο θαη κφλνλ ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ εληνιήο.
Η ζχκβαζε ηεο εηαηξία καο κε εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία δεζκεχεη πάληα ηνπο ηειεπηαίνπο
φπσο ιακβάλνπλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνο ζπκκφξθσζε κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ. Η εηαηξία καο ελ γέλεη κεηέξρεηαη φια ηα λφκηκα κέζα (ι.ρ. κε ζπκβαηηθέο
δεζκεχζεηο ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο) ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη νη εθηεινχληεο γηα
ινγαξηαζκφ ηεο ηελ επεμεξγαζία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη παξέρνπλ επαξθείο
δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ πξνο
πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζαο.

ΑΠΟΡΡΖΣΟ, ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ Α
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Η EASY DAYS ΑΔ δηαηεξεί ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ
ηπραία ή παξάλνκε θαηαζηξνθή, απψιεηα, κεηαβνιή, άλεπ άδεηαο θνηλνπνίεζε ή πξφζβαζε ζε
απηά θαζψο θαη ηελ απνηξνπή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξάλνκεο επεμεξγαζίαο. Γηα ην ζθνπφ
απηφ ε εηαηξία καο κεηαμχ άιισλ έρεη νξίζεη ζπγθεθξηκέλα θαη αζθαιή πεξηβάιινληα απνζήθεπζεο
ησλ δεδνκέλσλ κε ινγηζκηθφ θξππηνγξάθεζεο, ζηα νπνία ε πξφζβαζε έρεη πεξηνξηζηεί ζηα
απνιχησο αλαγθαία άηνκα θαη ειέγρεηαη κε ρξήζε θσδηθψλ αζθαιείαο.
Η EASY DAYS ΑΔ ελεκεξψλεη ζπλερψο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζρεηηθά κε ην λνκηθφ πιαίζην
ηεο
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε δηαζθάιηζε
ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαοθαη αθεξαηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηξίησλ, ηα νπνία επεμεξγάδεηαη
ε εηαηξία, απφ ηπραία ή παξάλνκε θαηαζηξνθή, απψιεηα, κεηαβνιή, άλεπ άδεηαο θνηλνιφγεζε ή
παξάλνκε πξφζβαζε.
Η EASY DAYS ΑΔ δηαηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ηηο πξνζσπηθέο
ζαο
πιεξνθνξίεο
γηα
ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο επεμεξγαζίαο
θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη αλψηεξν ησλ είθνζη (20) εηψλ απφ ηε ιήμε ηεο
εξγαζηαθήο ζαο ζρέζεο κε ηελ εηαηξία, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη γηα ζθνπνχο ειέγρνπ
εθ κέξνπο θνξνινγηθψλ, θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη νξγαληζκψλ ή δησθηηθψλ θαη
δηθαζηηθψλ αξρψλ ή αλ απαηηείηαη βάζεη λφκνπ κέρξη ηελ παξαγξαθή ηπρφλ αμηψζεσλ ηεο εηαηξίαο γηα
ηελ πξνάζπηζε δηθαησκάησλ θαη ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ καο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ
θαη θάζε άιιεο δεκφζηαο αξρήο.
Σε πεξίπησζε δηθαζηηθήο αληηδηθίαο ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη κέρξη ηε ιήμε
ηεο εθθξεκνδηθίαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε έσο ηελ
έθδνζε
ακεηάθιεηεο
απφθαζεο
επί ηεο φιεο δηαθνξάο, γηα δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα είθνζη (20) έηε.
Σηελ πεξίπησζε
απφξξηςεο ή κε
επηινγήο ππνςεθίνπ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ
ππνςεθίνπ εξγαδνκέλνπ δηαγξάθνληαη απηφκαηα εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ παξαιαβή
ηνπο απφ ηελ εηαηξία καο, εθηφο εάλ ν λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά ή ν ππνςήθηνο ζπλαηλέζεη
ξεηά θαη ειεχζεξα ζηελ πεξαηηέξσ απνζήθεπζή ηνπο (π.ρ. γηα λα αμηνινγεζεί εθ λένπ ε
αίηεζή ηνπ φηαλ αλνίμεη ζέζε εξγαζίαο).
Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαζηήκαηνο δηαηήξεζεο, ηα πξνζσπηθά ζαο
απφ ηα αξρεία θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο εηαηξίαο.

δεδνκέλα θαηαζηξέθνληαη

ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ Α
Ωο ππνθείκελν επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ, δηαηεξείηε ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα:
Γηθαίσκα πιεξνθφξεζεο: Έρεηε δηθαίσκα λα γλσξίδεηε πνηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζπιιέγνπκε,
ψζηε λα θαηαλνήζεηε θαη' αξράο πψο θαη γηαηί ρξεζηκνπνηνχκε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα.
Γηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα πνπ ζαο αθνξνχλ θαη εθφζνλ απηά πθίζηαληαη
επεμεξγαζία
απφ ηελ EASY DAYS
ΑΔ, σο Υπεχζπλε Δπεμεξγαζίαο, ηνπο ζθνπνχο ηεο
επεμεξγαζίαο, ηηο
θαηεγνξίεο
ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο ησλ
απνδεθηψλ απηψλ (άξζξν 15 Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ).
Γηθαίσκα δηφξζσζεο αλαθξηβψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ζπκπιήξσζεο ειιηπψλ δεδνκέλσλ (άξζξν
16 Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ).
Γηθαίσκα δηαγξαθήο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ
λνκίκσλ δηθαησκάησλ ηεο εηαηξίαο γηα ηε δηαθξάηεζή ηνπο κε βάζε
ηηο
εθάζηνηε
ηζρχνπζεο
λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 17 Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ).
Γηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ εθφζνλ,είηε
ακθηζβεηείηαη ε αθξίβεηα απηψλ, είηε ε επεμεξγαζία είλαη παξάλνκε, είηε εμέιηπε ν ζθνπφο ηεο
επεμεξγαζίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζπληξέρεη λφκηκνο ιφγνο γηα ηε δηαθξάηεζή
ηνπο (άξζξν 18 Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ).
Γηθαίσκα θνξεηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ ζε άιινλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο
κε δνκεκέλν, θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελν θαη αλαγλψζηκν απφ κεραλήκαηα κνξθφηππν (π.ρ. CD),
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζηε ζπγθαηάζεζή ζαο ή ζε ζχκβαζε θαη
δηελεξγείηαη κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα.
Τν ελ ιφγσ δηθαίσκα δελ ηζρχεη γηα ηελ επεμεξγαζία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε
ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο EASY DAYS ΑΔ θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε
θαζήθνληφο ηεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ (άξζξν 20 Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ).
Γηθαίσκα ελαληίσζεο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ζαο,
ζηελ
πεξίπησζε επεμεξγαζίαο γηα εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ
ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηελ EASY DAYS ΑΔ ή γηα ηνπο
ζθνπνχο ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ πνπ επηδηψθεη ε εηαηξία ή ηξίην κέξνο (άξζξν 21
Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο απφθαζεο
βάζεη
απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο θαη
ηεο θαηάξηηζεο
πξνθίι
(άξζξν 22
Γεληθνχ
Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ).
Γηα επεμεξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπγθαηάζεζή ζαο,
δηθαίσκα
ζπγθαηάζεζεο ζηελ επεμεξγαζία
νπνηεδήπνηε,
ρσξίο
λα
ζηγεί
επεμεξγαζίαο πνπ βαζίζηεθε ζηε ζπγθαηάζεζε πξηλ ηελ αλάθιεζή ηεο.

αλάθιεζεο
ε λνκηκφηεηα

ηεο
ηεο

Γικαίωμα σποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρτή.
Η άζθεζε ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά
εγγξάθσο
κέζσ
ππνβνιήο
ζρεηηθήο αίηεζεο ζηε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξία καο
πνπ αλαθέξζεθε ζην
Κεθάιαην 1. ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο. Η εηαηξία καο αληαπνθξίλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε
θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ελφο (1) κήλα απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηφο ζαο.
Καηφπηλ ελεκέξσζήο ζαο, ε ελ ιφγσ πξνζεζκία δχλαηαη λα παξαηαζεί θαηά δχν
(2) κήλεο, εθφζνλ απαηηείηαη, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ αηηήκαηνο θαη ηνπ
αξηζκνχ ησλ αηηεκάησλ.

Δάλ ηα αηηήκαηα δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ σο πξνδήισο αβάζηκα ή είλαη
ππεξβνιηθά, ηδίσο ιφγσ ηνπ επαλαιακβαλφκελνπ ραξαθηήξα ηνπο, ε EASY DAYS ΑΔ
έρεη
δηθαίσκα, είηε: α) λα επηβάιεη ηελ θαηαβνιή
εχινγνπ
ηέινπο, ιακβάλνληαο
ππφςε
ηα δηνηθεηηθά έμνδα γηα ηελ παξνρή ηεο ελεκέξσζεο ή ηελ αλαθνίλσζε ή ηελ εθηέιεζε
ηεο δεηνχκελεο ελέξγεηαο, ή β) λα αξλεζεί λα δψζεη ζπλέρεηα ζην ζρεηηθφ αίηεκα.
Σε πεξίπησζε παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη
θίλδπλν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ζαο, ε EASY DAYS ΑΔ γλσζηνπνηεί ην αξγφηεξν
εληφο εβδνκήληα δχν (72) σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πεξηέιζεη ελ γλψζεη καο, ηελ παξαβίαζε
ησλ δεδνκέλσλ ζηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή.
Παξάιιεια ε εηαηξία καο ελεκεξψλεη θαη εζάο γηα ηελ παξαβίαζε ρσξίο αδηθαηνιφγεηε
θαζπζηέξεζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ νξίδεη ν
λφκνο (θξππηνγξαθεκέλα
πξνζσπηθά
δεδνκέλα, κεηαγελέζηεξα ηεο
παξαβίαζεο
ηθαλά
απνηξεπηηθά κέηξα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, δπζαλάινγεο πξνζπάζεηεο
εληνπηζκνχ
ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ).
Άξλεζε ηεο EASY DAYS ΑΔ ή αλαηηηνιφγεηε θαζπζηέξεζή καο σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ αηηεκάησλ ζαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζαο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ελ γέλεη
παξάβαζε ηνπ νηθείνπ πιαηζίνπ σο πξνο ηελ ζπιινγή, ηελ ηήξεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ, ζαο παξέρεη ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεηε ζηελ
Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα, σο
θαζ' χιελ
αξκφδηα επνπηηθή
αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα www.dpa.gr.
Η EASY DAYS ΑΔ καο ελδέρεηαη λα αλαζεσξεί ή λα ηξνπνπνηεί ηελ παξνχζα Πνιηηηθή ζε
ζπκκφξθσζε κε ην
εθάζηνηε
ηζρχνλ
λνκνθαλνληζηηθφ πιαίζην. Η επηθαηξνπνηεκέλε
Πνιηηηθή καο ζα βξίζθεηαη πάληνηε δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξία καο www. picturesuites.gr

ΓΖΛΧΖ
Γειψλσ φηη κνπ παξαδφζεθε αληίγξαθν ηεο Πνιηηηθήο Απνξξήηνπ θαη Δπεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ
Γεδνκέλσλ Δξγαδνκέλσλ θαη Υπνςεθίσλ Δξγαδνκέλσλ ηεο EASY DAYS ΑΔ θαη φηη δηάβαζα θαη
θαηαλφεζα ην πεξηερφκελφ ηεο.

Ηκεξνκελία,

1/9/2018

Ο δειψλ

(Υπνγξαθή)

(Ολνκαηεπψλπκν νινγξάθσο)

