
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) καθορίζει τις αρχές 

που ακολουθούνται από τον ΔΑΠΕΕΕΠ κατά την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία σχετίζονται με αυτήν τη 

διαδικασία.  

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και 

επεξεργάζεται ο Οργανισμός μας  "ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.", με έδρα Κάστορος 72, 

Πειραιάς, Τ.Κ. 18545, e-mail  info@dapeep.gr, τηλ. 211 880 6700. 

Η πρόθεση του ΔΑΠΕΕΠ να συλλέξει, επεξεργαστεί και διατηρήσει τα 

προσωπικά σας δεδομένα καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας 

ως υποψηφίου, σχετίζεται με την προοπτική της υποψηφιότητά σας. 

 

Τα αρχεία μας περιλαμβάνουν: προσωπική διεύθυνση κατοικίας και 

στοιχεία επικοινωνίας, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, 

αίτηση εργασίας, παλαιότερο ή/και τρέχον βιογραφικό σημείωμα, τομείς 

εμπειρογνωμοσύνης και ενδιαφερόντων, σχόλια και επικοινωνία. 

Λάβαμε το περιεχόμενο των αρχείων μας είτε απευθείας από εσάς, είτε 

μέσω σχετικών πλατφόρμων κοινωνικών μέσων, συνεντεύξεων αναφοράς 

που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας συνέντευξης και αλληλεπίδρασης, με τη 

συγκατάθεσή σας. 

Η νομική βάση σύμφωνα με την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά 

σας δεδομένα είναι η αρ. 6 παρ. 1 περ. α΄ ΓΚΠΔ: έχετε συναινέσει, δια του 

παρόντος εντύπου, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές μας, 

ελέγχονται από το εντεταλμένο προσωπικό μας και είναι προσβάσιμα 

ηλεκτρονικά. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται κατά περίπτωση να 

διαβιβαστούν μόνο σε εταιρεία συμβούλων που έχει αναλάβει τη 

διεκπεραίωση της διαδικασίας προσλήψεων, με την οποία ο ΔΑΠΕΕΠ έχει 

συνάψει σχετικό συμφωνητικό, που περιλαμβάνει την αναφορά και τη 

δέσμευση της εταιρείας αυτής για τη λήψη όλων των αναγκαίων τεχνικών 

και οργανωτικών μέτρων προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. 

Επίσης, έχουμε εφαρμόσει μέτρα που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών που περιέχονται στη βάση δεδομένων και αυτά τα 

μέτρα ασφαλείας υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο και αναβάθμιση. 

 



ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

 

Έχοντας διαβάσει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβεβαιώνω ότι οι 

παραπάνω πληροφορίες είναι σαφείς για μένα και ότι: 

 

Συμφωνώ οικειοθελώς με τον ΔΑΠΕΕΠ για τη συλλογή, επεξεργασία και 

διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων ως υποψήφιος. 

Επιβεβαιώνω ότι έχω ενημερωθεί και έχω κατανοήσει τα δικαιώματά μου 

για: πρόσβαση και προσαρμογή προσωπικών δεδομένων, υποβολή 

γραπτού, αιτιολογημένου αιτήματος για διακοπή της επεξεργασίας ή 

αντίρρησης κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ανάκληση της συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή υποβάλλοντας γραπτή 

απόσυρση προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ή μέσω email 

απευθείας στον ΔΑΠΕΕΠ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία 

δεδομένων και τη δήλωση απορρήτου του ΔΑΠΕΕΠ, συμφωνώ στην 

υποβολή των προσωπικών μου δεδομένων. 

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Οργανισμού μας, AQS Ltd. στο e-mail 

aqs@aqs.gr ή στο τηλ. 2106216997.  

Για οποιαδήποτε παράβαση αφορά την επεξεργασία των προσωπικών 

σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 

23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr  

Για την αναλυτική ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό μας παρακαλούμε ανατρέξτε 

στο https://www.dapeep.gr/cookies-privacy-policy/. 


