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Ειδοποίηση απορρήτου προσλήψεων 

 

1. Εισαγωγή 

H Keller εκτιμά τους υποψήφιους για πρόσληψη, σέβεται και προστατεύει το απόρρητό τους. Η 

παρούσα ειδοποίηση απορρήτου προσλήψεων ορίζει τη βάση σύμφωνα με την οποία 

επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για χρήση στο πλαίσιο της αίτησής σας 

για απασχόληση.   

 

Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι όλες οι εταιρείες της Keller ενδέχεται να επεξεργάζονται τα δικά 

τους αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων εάν συμμετέχουν στη διαδικασία προσλήψεων.  

 

Η παρούσα ειδοποίηση ισχύει για όλους τους υποψήφιους για πρόσληψη, καθώς και τους τρίτους των 

οποίων τα δεδομένα μάς παρέχετε σε σύνδεση με την αίτησή σας (για παράδειγμα, άτομα που δίνουν 

συστάσεις ή άτομα επικοινωνίας σε έκτακτη ανάγκη).   

Η παρούσα ειδοποίηση δεν αποτελεί προσφορά απασχόλησης, δεν παρέχει κανένα συμβατικό 

δικαίωμα σε εσάς και δεν επιβάλλει καμία υποχρέωση σε εμάς.   

 

2. Συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων 

Συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε εμάς στο πλαίσιο της 

διαδικασίας προσλήψεων. 

Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουμε χρησιμοποιούνται πρωτίστως για προσλήψεις και 

επιλογές. Τα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν σε συστήματα σε όλο τον κόσμο και ενδέχεται να 

τα επεξεργαστούν τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας.  

 

3. Τύποι προσωπικών δεδομένων  

«Προσωπικά δεδομένα» είναι ένας όρος που ορίζεται από τον νόμο περί προστασίας δεδομένων και 

αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο 

άτομο. 

. 

 

Οι τύποι των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε διαφέρουν ανάλογα με τον ρόλο για τον 

οποίο κάνετε αίτηση, την τοποθεσία σας και τις συνθήκες που συνδέονται με τον ρόλο. Συνήθως οι 

τύποι των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν:  

 

• Τα προσωπικά σας στοιχεία - για παράδειγμα το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, 

την εθνικότητα, τη δεύτερη εθνικότητα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. διεύθυνση κατοικίας, 

τηλέφωνο, email), τον τρέχοντα ρόλο και μισθό σας·  

• Προσόντα - προσόντα, επαγγελματικοί σύλλογοι ή ενώσεις, γλώσσες που μιλάτε, ικανότητες και 

δεξιότητες (δίπλωμα οδήγησης, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, κ.λπ.)  

• Δεδομένα για τη μετανάστευση και το δικαίωμα εργασίας - όπως αριθμός διαβατηρίου, 

αριθμός ταυτότητας, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, άδεια εργασίας ή βίζα· 

• Δεδομένα για την ισότητα και την πολυσυλλεκτικότητα - όπου επιτρέπεται από την τοπική 

νομοθεσία και παρέχονται εθελοντικά, δεδομένα για τη φυλή και την εθνική καταγωγή 

(αποθηκεύονται ανώνυμα για τους σκοπούς του ελέγχου των ίσων ευκαιριών)· 
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• Δεδομένα σχετικά με την αίτησή σας - για παράδειγμα σημειώσεις συνέντευξης, 

αποτελέσματα αξιολόγησης· 

• Πληροφορίες ελέγχου και επαλήθευσης - όπως συστάσεις, πιστοποιητικό γέννησης, δίπλωμα 

οδήγησης, έλεγχοι ιστορικού (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται 

δημοσίως και των προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), κοινοποίηση ποινικού μητρώου 

(όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία)·  

• Άλλα προσωπικά δεδομένα - τα οποία επιλέγετε να μας κοινοποιήσετε στην αίτησή σας ή κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξής σας, είτε προφορικά είτε γραπτά, όπως όλες τις άλλες πληροφορίες 

που κοινοποιείτε σε ένα βιογραφικό· και 

• Ανεπίσημα δεδομένα - όπως δεδομένα απόψεων που προκύπτουν στην αίτηση ή στη 

διαδικασία συνέντευξης. 

 

4. Χρήση προσωπικών δεδομένων 

Όποτε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα το κάνουμε υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει μια έννομη «συνθήκη» για την επεξεργασία τους.  

 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι 

δικαιολογημένη όταν:  

 

• είναι απαραίτητο για εμάς να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση που έχουμε (για 

παράδειγμα, έλεγχοι μετανάστευσης και δικαιώματος εργασίας)·  

• έγκειται στα έννομα συμφέροντά μας ως επιχείρηση και όταν τα συμφέροντά μας δεν 

ακυρώνονται από τα δικά σας συμφέροντα, θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερίες (για παράδειγμα, 

βαθμολόγηση απόδοσης υποψηφίων σε συνεντεύξεις, εκτέλεση ελέγχων ιστορικού για την 

επαλήθευση της ταυτότητας και των προσόντων/της εμπειρίας σας)·  

• βασίζεται στη συναίνεσή σας (για παράδειγμα, η εξέταση ενός βιογραφικού που έχει υποβληθεί 

εθελοντικά)· 

• είναι απαραίτητο να λάβουμε μέτρα, κατόπιν αιτήματός σας, προτού συνάψουμε μια σύμβαση 

εργασίας με εσάς (αυτό ισχύει για το στάδιο μετά την προσφορά κατά το οποίο πρέπει να 

συγκεντρώσουμε πρόσθετες πληροφορίες ή να επεξεργαστούμε δεδομένα που έχουμε ήδη 

συγκεντρώσει, προκειμένου να συνάψουμε και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε τη σύμβαση 

εργασίας). 

 

Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων θα δικαιολογείται συνήθως βάσει μίας από τις 

παρακάτω ειδικές συνθήκες: 

 

• είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της εκτέλεσης υποχρεώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία για 

την απασχόληση (για παράδειγμα, την επεξεργασία δεδομένων εθνικότητας που περιέχονται σε 

έγγραφα για τη μετανάστευση ή το δικαίωμα εργασίας)· 

• είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποδεκτή από την τοπική νομοθεσία (για 

παράδειγμα, η εκτέλεση ασκήσεων ελέγχου ίσων ευκαιριών)· ή 

• είναι αναγκαία για τη θέσπιση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.  

 

Θα επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αποκαλύπτουν ποινικές καταδίκες (π.χ. στο πλαίσιο του ελέγχου) 

μόνο όταν έχουμε νόμιμη έγκριση για να το πράξουμε είτε από το δίκαιο της ΕΕ ή από την τοπική 

νομοθεσία.  

 

Γενικά, οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι για να 

αξιολογούμε την καταλληλότητά σας να εργαστείτε για εμάς. Εάν δεν παρέχετε κάποια ή όλα αυτά τα 
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δεδομένα, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητά μας να επεξεργαστούμε την αίτησή σας. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε  την αίτησή σας καθώς 

δεν έχουμε τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για μια αποτελεσματική και αποδοτική πρόσληψη. 

 

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την αξιολόγηση και επιλογή 

αιτήσεων όπως για παράδειγμα, την οργάνωση και διεξαγωγή συνεντεύξεων και τεστ, την αξιολόγηση 

και αποτίμηση όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης της τελικής πρόσληψης, της εξέτασης της 

επιλεξιμότητάς σας για εργασία, όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία και απαιτείται για τον ρόλο σας, 

της αναζήτησης της αποκάλυψης του ποινικού μητρώου, της διενέργειας προγράμματος ελέγχου των 

ίσων ευκαιριών και άλλων σκοπών που σχετίζονται με τη διαδικασία προσλήψεων.   

 

5. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων 

Γενικά, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για 

την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα συγκεντρώσαμε ή τα παρείχατε.  

 

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι νομικές υποχρεώσεις ή οι κανονισμοί απαιτούν από εμάς να διατηρούμε 

συγκεκριμένα αρχεία για καθορισμένο χρονικό διάστημα , συμπεριλαμβανομένης της λήξης της 

περιόδου προσλήψεων.   

 

Σε άλλες περιπτώσεις, κρατάμε σκόπιμα αρχεία για να αποκρινόμαστε σε ερωτήματα ή διαμάχες που 

πιστεύουμε ότι ενδέχεται να προκύψουν κατά καιρούς.   

 

6. Πηγές προσωπικών δεδομένων  

Τα προσωπικά δεδομένα που κυρίως επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς, μας τα έχετε κοινοποιήσει  

κατά την αίτησή σας για απασχόληση χρησιμοποιώντας έναν από τους ιστότοπους σταδιοδρομίας ή 

αλληλογραφώντας με εμάς απευθείας μέσω ταχυδρομείου ή email.  

 

Κατά τη διαδικασία προσλήψεων, ενδέχεται να ζητήσουμε συστάσεις από τρίτους, για παράδειγμα 

συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες, ενώ παράλληλα εκτελούμε διαδικασίες φιλτραρίσματος και 

ελέγχου χρησιμοποιώντας πόρους τρίτων εταιρειών. 

 

7. Κοινοποιήσεις προσωπικών δεδομένων  

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα μέλη της Keller Group όποτε 

απαιτείται, όπως για παράδειγμα για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την πρόσληψή σας. Εντός 

της Keller, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσπελάσιμα ή μπορεί να κοινοποιηθούν εσωτερικά 

σε άτομα βάσει της αρχής της ανάγκης για γνώση, από τον προϊστάμενο προσλήψεων και άλλους 

αρμόδιους συναδέλφους με διοικητικά καθήκοντα ή υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε σύνδεση με 

την πιθανή πρόσληψή σας. 

  

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους προμηθευτές για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε 

υπηρεσίες προσλήψεων.  Οι εν λόγω τρίτοι μπορεί να έχουν πρόσβαση, ή απλώς να αρχειοθετούν τα 

προσωπικά σας δεδομένα, να υποστηρίζουν και να διατηρούν το πλαίσιο του συστήματος 

προσλήψεών μας, αλλά θα το κάνουν πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε μια 

συμβατική σχέση. 

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να κοινοποιούνται με κάποια αλληλένδετα συστήματα (όπως τα 

συστήματα πληροφοριών ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας και επιδομάτων) εάν η αίτησή σας για 

απασχόληση είναι επιτυχής. Τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά τα συστήματα ενδέχεται να είναι 

προσπελάσιμα από τους παρόχους αυτών των συστημάτων, των συνδεδεμένων εταιρειών τους και 
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των υπεργολάβων τους.  

 

Υπάρχει η περίπτωση να πρέπει να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη:  

• όπως φορολογικές αρχές, διαχειριστές συστημάτων πληροφορικής, δικηγόρους, ελεγκτές, 

επενδυτές, συμβούλους και άλλους επαγγελματικούς συμβούλους· 

• ως απάντηση σε εντολές ή αιτήματα δικαστηρίων, ρυθμιστικών αρχών, κρατικών υπηρεσιών, 

συμβαλλομένων σε νομικές διαδικασιών ή δημοσίων αρχών· ή 

• σε συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις ή στο πλαίσιο διαλόγου με μια κανονιστική αρχή. 

 

Αναμένουμε από τους τρίτους να επεξεργάζονται τυχόν δεδομένα που τους κοινοποιούνται σύμφωνα 

με την εφαρμοστέα νομοθεσία, όπως οι κανονισμοί για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των 

δεδομένων.  

 

8. Διασυνοριακές μεταβιβάσεις 

Ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων σημαίνει ότι τα προσωπικά σας 

δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν στα μέλη της Keller Group, ή σε τρίτους προμηθευτές ή 

συνεργάτες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»).     

 

Όσον αφορά τις εσωτερικές μεταβιβάσεις εντός της Keller Group, έχουμε συνάψει μια συμφωνία 

μεταφοράς δεδομένων εντός του ομίλου για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας απολαμβάνουν το 

κατάλληλο επίπεδο προστασίας.  

 

Όταν πρόκειται για μεταβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους εκτός ΕΟΧ, θα 

λαμβάνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνουν το κατάλληλο 

επίπεδο προστασίας, όπως για παράδειγμα, συνάπτοντας συμφωνίες μεταβίβασης δεδομένων ή 

διασφαλίζοντας ότι τα τρίτα μέρη είναι πιστοποιημένα από τα κατάλληλα προγράμματα προστασίας 

δεδομένων. 

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο οποιασδήποτε συμφωνίας μεταβίβασης δεδομένων υπό 

την οποία μεταβιβάζονται τα δεδομένα σας, ή ειδάλλως να έχετε πρόσβαση στα μέτρα προφύλαξης 

που χρησιμοποιούμε. Κάθε συμφωνία μεταβίβασης δεδομένων που διατίθεται σε εσάς μπορεί να 

αποκρυφτεί για λόγους εμπορικής ευαισθησίας.  

 

9. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων 

Εφαρμόζουμε εύλογα φυσικά, τεχνικά και διοικητικά πρότυπα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για 

την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κατάχρηση, τροποποίηση, 

καταστροφή ή φθορά και για να διασφαλίζουμε ένα επίπεδο προστασίας ανάλογο του κινδύνου.   

 

Λαμβάνουμε μέτρα για να περιορίζεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στο προσωπικό 

το οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

ενότητα «Χρήσεις προσωπικών δεδομένων».   

 

10. Δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα  

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου ισχύει για την 

επεξεργασία που εκτελούμε: 

 

• τη λήψη αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων σε συνδυασμό με πληροφορίες σχετικά 

με τον τρόπο επεξεργασίας αυτών · 
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• τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να 

συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή προσωπικά δεδομένα)·  

• τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου δεν 

απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συγκεντρώθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν·  

• τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν:  

− η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται· 

− η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά αρνείστε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων· 

− δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους τα 

συγκεντρώσαμε, αλλά εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την 

αντίκρουση μιας νομικής απαίτησης· 

• την αμφισβήτηση της επεξεργασίας την οποία έχουμε δικαιολογήσει βάσει ενός έννομου 

συμφέροντος· 

• την άρνηση σε τυχόν αποφάσεις οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά σε αυτόματη επεξεργασία ή 

την αυτόματη δημιουργία προφίλ·  

• τη λήψη φορητού αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων, η τη μεταφορά ενός αντιγράφου 

σε τρίτο ελεγκτή· ή 

• τη λήψη αντιγράφου ή την πρόσβαση στον μηχανισμό βάσει του οποίου τα δεδομένα σας 

μεταβιβάζονται εκτός ΕΟΧ.  

Πλέον των παραπάνω, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. 

 

11. Στοιχεία επικοινωνίας 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας 

δεδομένα, ή επιθυμείτε να διερευνήσετε την άσκηση τυχόν δικαιωμάτων όσον αφορά τα προσωπικά 

σας δεδομένα, επικοινωνήστε με την ομάδα νομικών συμβούλων της Keller ή, στη Γερμανία, με τον 

Robert Graf (datenschutzbeauftragter@kellerholding.com) 

 

 

12. Ιστορικό αλλαγών εγγράφων 

Κατάσταση: Τελικό 

Ημερομηνία έκδοσης: Φεβρουάριος 2018  

Έκδοση τελευταία αναθεωρούνται και να 

ενημερώνονται: 

Οκτώβριος 2020 

Ημερομηνία ελέγχου: Οκτώβριος 2021 

Υπεύθυνος πολιτικής: Γραμματεία Εταιρείας 
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