
 

 

Σελ.  1 of 3 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
& ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 

 

Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την πρόσληψη προσωπικού στην 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ 

 

 
Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ / Export Credit Greece 
S.A.», σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, απλών και 
ευαίσθητων τα οποία συλλέγονται μέσω της υποβολής του βιογραφικού σας σημειώματος 
(«Βιογραφικό»), ως υποψήφιος/α για πρόσληψη,  πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία ν.4624/19 (εφεξής κανονισμός «GDPR» και «ν.4624/19» ) και την Πολιτική 
Απορρήτου μας. 
 

 
I. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΕ / Export Credit Greece S.A.» και με διακριτικό τίτλο «ECG», εφεξής «ECG», με 
έδρα την Αθήνα, οδός  Πανεπιστημίου 57, ΤΚ 105 64,  με ΑΦΜ 090027229  ΔOY Α’ Αθηνών και  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 163777960000.  

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ecg.gr 

 
II. Τα Δεδομένα που Επεξεργαζόμαστε   

Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, απλά και 

ευαίσθητα, που εσείς μας παρέχετε όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας, όπως προβλέπονται 

στο πλαίσιο προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων εργασίας της ECG. Τα Δεδομένα αυτά 

περιλαμβάνουν εκτός από το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας,  φύλο, 

φωτογραφία, στοιχεία εκπαίδευσης, προϋπηρεσίας, ειδικών γνώσεων, επαγγελματικών 

δεξιοτήτων κλπ. καθώς και άλλα στοιχεία που εσείς θα κρίνετε σκόπιμο να μας κοινοποιήσετε.   

 
ΙΙΙ. Σκοπός της Επεξεργασίας  

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται με σκοπό την επεξεργασία 

της αίτησής σας για ενδεχόμενη εργασία στην ECG και των νομίμων διαδικασιών ελέγχου των 

υποβαλλόμενων εγγράφων και της διενέργειας των  διαδικασιών πρόσληψής σας. 

 
IV. Νομική Βάση της Επεξεργασίας 

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι η 

συγκατάθεσή σας και η λήψη μέτρων κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 

παράγραφος 1 (α) και (β),  άρθρο 9 παράγραφος 2 (α) του GDPR και άρθρο 27 παράγραφος 1 

του ν. 4624/2019). 
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Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η ECG μπορεί να 

επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τους νόμους, τους κανονισμούς και το δίκαιο της ΕΕ, να ασκήσει δικαιώματα σε 

δικαστικές διαδικασίες, να ασκήσει τα δικά της νόμιμα συμφέροντα και σε όλες τις περιπτώσεις 

που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 6 και 9 του  GDPR και άρθρο 27 του ν. 4624/19. 

 
V. Ποιοι έχουν Πρόσβαση στα Δεδομένα σας 

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις 

διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τον προαναφερθέντα σκοπό και είναι 

προσβάσιμα από το προσωπικό της ECG που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται προσωπικά 

δεδομένα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Επίσης, τα δεδομένα μπορεί να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από άλλες 

εταιρείες οι οποίες παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επιλογής προσωπικού προς την ECG 

καθώς και σε άλλες Υπηρεσίες  όπου αυτό απαιτείται, και με σκοπό τη διαδικασία ολοκλήρωσης 

της πρόσληψης  και της σύναψης των σχετικών συμβάσεων εργασίας. 

Οι εταιρείες αυτές θα επεξεργαστούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αποκλειστικά για 
τον σκοπό της διερεύνησης της πιθανότητας σύναψης εργασιακής σχέσης με την ECG και σε 
καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος, ενεργώντας ως εκτελούσες την επεξεργασία. 

Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα  επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για την ECG και 

δεν θα διαδίδονται. 

 
VI. Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων σας   

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησής σας. 

Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε την αίτησή σας σε μικρότερο από το προαναφερόμενο χρονικό 
διάστημα τότε παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως στις διευθύνσεις που αναφέρονται 
παραπάνω. 
 

VII. Τα Δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ECG στις  διευθύνσεις που εμφανίζονται παραπάνω, ανά 

πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του GDPR όπως: 

• Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε 

πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την 

επεξεργασία τους. 

• Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, 

συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας. 

• Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των τηρούμενων 

δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε 

περιορισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς. 

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό 

της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν: (α) αμφισβητείται η 

ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η 
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επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των 

δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, (γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 

χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, 

άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να 

γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων 

για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. 

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα 

στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα υπό συγκεκριμένες 

μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία. 

• Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα 

δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε 

αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να ζητήσετε, εφόσον είναι 

τεχνικά εφικτό, να διαβιβασθούν τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς και η 

επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας. 

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 
+30 210 6475600, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr. 
 

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η ECG  θα 

λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την 

ικανοποίηση του αιτήματος σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την  εκ μέρους σας άσκηση ή 

και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας 

σύμφωνα με τον GDPR. 

 

 

Έχω ενημερωθεί για την παραπάνω επεξεργασία των Προσωπικών μου Δεδομένων και 

πληροφοριών και συναινώ στην επεξεργασία τους όπως ειδικά αναφέρεται σε αυτό το 

κείμενο.  

 

Ημερομηνία:       ________________________________ 

 

Ονοματεπώνυμο:  _________________________________ 

 

ΑΔΤ/Αρ. Διαβατηρίου ______________________________ 

 

Υπογραφή:  _______________________________________ 

mailto:complaints@dpa.gr

