
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων που αφορά στους υποβάλλοντες

βιογραφικά σημειώματα

Η  χρήση  του  ιστοτόπου  www  .  intersalonica  .  gr   του  Ομίλου  ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  (εφεξής  «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ»)

υπόκειται τόσο στους αναφερόμενους στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου

όσο και στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ειδικά όσον αφορά στην κατάθεση βιογραφικού

μέσω αυτού. Μέσω του ιστοτόπου, με συμπλήρωση της φόρμας υποβολής βιογραφικών  σημειωμάτων

μπορείτε να μας στείλετε αίτημα πρόσληψης το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει το βιογραφικό σας

σημείωμα καθώς και οποιαδήποτε έγγραφα κρίνετε ότι είναι απαραίτητα για να μας βοηθήσουν στην

αξιολόγηση των προσόντων σας για πλήρωση αιτούμενης θέσης.  Κατά την υποβολή του αιτήματος

πρόσληψής σας δεν πρέπει να μας κοινοποιήσετε ειδικών κατηγοριών προσωπικά σας δεδομένα, όπως

αυτά  ορίζονται  από  τον  Γενικό  Κανονισμό  Προστασίας  Δεδομένων  ΕΕ  2016/679 (εφεξής

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ»).

Σας ενημερώνουμε ότι με την οικειοθελή, κατά τον τρόπο αυτό, υποβολή προσωπικών δεδομένων και

πληροφοριών  στον  όμιλο  ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  συναινείτε στην  αποθήκευση,  χρήση,  επεξεργασία  και

διαβίβαση  των  δεδομένων  σας  στις  Εταιρίες  του  Ομίλου  (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  Α.Α.Ε.  ΖΩΗΣ,

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε.)  με

μοναδικό  σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων σας, την εξέταση ενδεχόμενης πρόσληψής σας, την

επικοινωνία μαζί σας ή την αρχειοθέτηση του αιτήματος πρόσληψής σας για εκτίμησή του σε δεύτερο

χρόνο. Πριν την πρόσληψή σας δεν θα προβούμε σε αποκάλυψη των στοιχείων σας σε τρίτο πρόσωπο

αν δεν λάβουμε τη σχετική συναίνεσή σας, με εξαίρεση αποκάλυψη που απαιτείται από  τον νόμο ή

λαμβάνει χώρα προς επιβεβαίωση των συστάσεων που αναφέρετε στο βιογραφικό σας και στην οποία

ρητώς συναινείτε από τώρα.

Ο  όμιλος  ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  λαμβάνει  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  τη  διατήρηση  της  ασφάλειας  των

προσωπικών πληροφοριών σας τόσο κατά τη διαβίβαση αυτών, όσο και κατά την επεξεργασία τους

στον τόπο λήψης.

Αν προσληφθείτε σε μια από τις Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, δημιουργείται ο προσωπικός

σας  φάκελος,  οι  πληροφορίες  που  περιλαμβάνονται  σε  αυτόν  διατηρούνται  σε  ασφαλή  χώρο  και

χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς που σχετίζονται ευθέως με την εργασία σας. Μετά τη λύση ή λήξη

της σύμβασης εργασίας, ο φάκελος διατηρείται, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία και την

πολιτική διατήρησης αρχείων της εκάστοτε εταιρίας του ομίλου, και στη συνέχεια καταστρέφεται με

ασφάλεια και εχεμύθεια. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
http://www.intersalonica.gr/


Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που δεν προσλαμβάνονται διατηρούνται για μία περίοδο 24

μηνών μετά την υποβολή τους, με σκοπό την επανεκτίμηση του βιογραφικού σημειώματος για την ίδια

ή άλλη κατάλληλη θέση εργασίας στον Όμιλο. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού, τα δεδομένα

καταστρέφονται/διαγράφονται με οριστικό τρόπο. 

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για ενημέρωση,

πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν,

το δικαίωμα εναντίωσης  ή αντίρρησης  στην επεξεργασία καθώς και  το δικαίωμα στην φορητότητά

τους.  Τα  δικαιώματα  αυτά  ασκούνται  είτε  με  την  αποστολή  επιστολής  στη  διεύθυνση:  Όμιλος

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ,  15ο  χλμ  Θεσσαλονίκης-Περαίας  -  ΤΚ  55102  -  Θεσσαλονίκη  (Υπ  όψιν  Υπεύθυνου

Προστασίας  Δεδομένων)  είτε  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα  στον  Υπεύθυνο  Προστασίας  Δεδομένων

(dpo@intersalonica.gr ).  Απάντηση  για  την  ικανοποίηση  του δικαιώματος  θα δοθεί  εντός  χρονικού

διαστήματος 30 ημερών. Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας

ΔΠΧ,  η  οποία  μπορεί  να  δεχθεί  την  υποβολή  σχετικών  παραπόνων  είτε  σε  γραπτή  μορφή  στο

πρωτόκολλό της (Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr).

http://www.dpa.gr/
mailto:dpo@intersalonica.gr
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