
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν μας στέλνετε το βιογραφικό σας 

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε για την CBS IT CYPRUS. Θα διερευνήσουμε το 

βιογραφικό σας για να ανακαλύψουμε εάν ταιριάζει με τη θέση εργασίας για την οποία κάνετε αίτηση. 

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι: 

- Η εταιρεία μας ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξεργασία των προσωπικών 

σας δεδομένων. 

- Ο χειρισμός του προσωπικού σας εγγράφου (CV) θα γίνεται με εμπιστευτικότητα και 

πρόσβαση σε αυτό θα έχει μόνο το απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας. 

- Σκοπός της επεξεργασίας του βιογραφικού σας είναι η αξιολόγησή του και η εξέταση της 

δυνατότητας απασχόλησης. 

- Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία είναι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πριν από τη 

σύναψη σύμβασης, κατόπιν αιτήματός σας. 

- Πριν από την αποστολή πληροφοριών από τρίτους (π.χ. συστατικές επιστολές από 

προηγούμενους εργοδότες), θα πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεσή τους σε προγενέστερο 

στάδιο. 

- Το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί στη βάση δεδομένων μας για 1 έτος από την πλήρωση της 

κενής θέσης εργασίας και στη συνέχεια θα καταστραφεί. 

- Μην στέλνετε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες ή/και αδικήματα, ειδικές κατηγορίες 

προσωπικών δεδομένων όπως πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 

συμμετοχή σε συνδικάτα, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ. 
 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας, 
περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων σας ή αντίρρησης για την επεξεργασία, 
καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, στείλτε μας ένα γραπτό αίτημα στη διεύθυνση email: 
dpo@cbs.gr 

Η Εταιρεία θα απαντήσει στα αιτήματά σας GDPR εντός (1) ενός μηνός. Ωστόσο, εάν το αίτημά σας είναι 
περίπλοκο ή χειριζόμαστε πολλά αιτήματα και πρέπει να λάβουμε παράταση για άλλους δύο (2) μήνες, 
θα σας ειδοποιήσουμε. 

Εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr/ 
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