ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην PROFARM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.
(διεύθυνση: Αγαμέμνονος 51, Καλλιθέα Ν. Αττικής )
Η υποβολή του βιογραφικού σας σημαίνει και τη ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων, γι’ αυτό θα σας παρακαλούσαμε να τους
διαβάσετε προσεκτικά και να μην υποβάλλετε τα στοιχεία σας αν δεν είστε βέβαιοι ότι συμφωνείτε με αυτούς.
Εσείς φέρετε την ευθύνη της παροχής ακριβών και αληθών πληροφορίων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ
Η PROFARM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που
παρέχετε δια μέσου της συμπλήρωσης της «Αίτησης Κάλυψης Θέσης Εργασίας» και της υποβολής του βιογραφικού σας
σημειώματος, καθώς και δια μέσου κάθε άλλης επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας με
σκοπό την κάλυψη θέσης εργασίας στην PROFARM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την PROFARM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.
με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή
για άλλη θέση μέσα στην εταιρία για την οποία κρίνεται ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες, καθώς και για λόγους
επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να ορίσουμε ραντεβού συνέντευξης.
H PROFARM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με
κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και
μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.
Αν δεν σας γίνει προσφορά για εργασία, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν από την PROFARM
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης (ανακοίνωση προσληφθέντων),
σε περίπτωση που είχατε υποβάλει το βιογραφικό σας για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή σε έξι (6) μήνες από την υποβολή του
βιογραφικού σας αν δεν είχατε υποβάλει το βιογραφικό σας για συγκεκριμένη θέση εργασίας.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.13 επόμενα του ΓΚΠΔ Κανονισμός 2016/679/ΕΕ έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως
προς τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η εταιρία:
1. Δικαίωμα ενημέρωσης
2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
3. Δικαίωμα πρόσβασης
4. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
5. Δικαίωμα διόρθωσης
6. Δικαίωμα εναντίωσης
7. Δικαίωμα στη λήθη (δικαίωμα διαγραφής)
8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την
άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της
PROFARM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε στο τηλέφωνο 2109404644 ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Αγαμέμνονος 51, Καλλιθέα
ή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@profarm.com.gr .
Έχετε το δικαίωμα, εάν δεν ικανοποιηθούν από εμάς τα ανωτέρω αιτήματά σας προς την εταιρεία μας, να προσφύγετε
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ) ως Εποπτική Αρχή. Για την αρμοδιότητα της
Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr  Τα δικαιώματά μου
 Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.
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