ΣΕΚΑ ΑΕ

[ΔΗΜΟΣΙΑ]

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε;
Η Πολιτική μας για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, ρυθμίζει τα ζητήματα που
αφορούν την επεξεργασία τους. Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας (www.seka.com.gr).
Η ΣΕΚΑ Α.Ε. είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που εσείς (τα υποκείμενα
των δεδομένων) μας μας έχετε προσκομίσει μέσω του βιογραφικού σας σημειώματος και πιο
συγκεκριμένα των ακόλουθων προσωπικών σας δεδομένων: αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, email,
ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.

2. Νομική βάση Επεξεργασίας
Η Εταιρεία επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον η επεξεργασία αφορά μόνο
στην αναζήτηση και αξιολόγηση των αιτήσεων εύρεσης θέσης εργασίας στην Εταιρεία μας.

3. Πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην έδρα της Εταιρείας μας στην Ελλάδα και η
επεξεργασία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της αξιολόγησης του βιογραφικού σας για την κάλυψη της
θέσεως εργασίας.
Κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας, εκτός αν αυτό απαιτείται ειδικά από τη
νομοθεσία.

4. Πόσο καιρό τα διατηρούμε;
Σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας, διατηρούμε
τα απορριφθέντα βιογραφικά σημειώματα για έξι (6) μήνες μετά την αποστολή του
βιογραφικού σημειώματος και τα βιογραφικό σημειώματα που βρίσκονται εν αναμονή για
πέντε (5) χρόνια από την αποστολή τους. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, τα προσωπικά σας
δεδομένα καταστρέφονται.

5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Αν θεωρείτε ότι οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο σας που διατηρούμε είναι λανθασμένο ή
ανακριβές, έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε να δείτε αυτή την πληροφορία, να αιτηθείτε τη
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διόρθωσή της ή και τη διαγραφή της. Παρακαλώ επικοινωνήστε με εμάς μέσω της Αίτησης
Πρόσβασης Υποκειμένου Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.
Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,
παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία στο gdpr@seka.gr ή στη διεύθυνση ΣΕΚΑ ΑΕ Ακτή
Μιαούλη 53-55, 18536 Πειραιάς Ελλάδα.
Αν παρ’ όλ’ αυτά εξακολουθείτε να διαφωνείτε με τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας
δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα στο contact@dpa.gr ή στη διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα και να υποβάλλετε καταγγελία.
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