Αγαπητέ υποψήφιε,
Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε με την «Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε».
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων διέπεται από τους παρόντες
όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών
δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος και την υποβολή της υποψηφιότητάς
σας δίδετε ρητώς τη συναίνεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους από την «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος Α.Ε».
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του
παρόντος δικτυακού τόπου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε», με έδρα στη Λεωφόρο Α. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα
Αττικής (εφεξής και «ΚΠΙΣΝ Α.Ε.»)
Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Τα στοιχεία που μας
παρέχετε θα παραμείνουν στο διακομιστή μας στην Ελλάδα, επί της Λεωφόρου Α. Συγγρού
364, 17674 Καλλιθέα Αττικής, καθώς και στα γραφεία μας στην ίδια διεύθυνση και
πρόσβαση σε αυτά θα έχουν μόνο πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της «Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» και µόνον κατ’ εντολή της, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, δεν θα προβούμε στην κοινοποίηση ή
γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που μας παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους συμφωνείτε με την εκτέλεση επεξεργασίας από
εταιρείες που παρέχουν στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έλεγχο της
ορθότητας των υποβαλλόμενων πληροφοριών και εγγράφων (εταιρίες υπηρεσιών
ανθρωπίνου δυναμικού), οι οποίες θα διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για
λογαριασμό και κατ’ εντολή της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. χωρίς κανένα δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν για
δικό τους όφελος.
Λαμβάνουμε αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την
προστασία των δεδομένων σας από παράνομη επεξεργασία, τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή,
τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, και κάθε άλλης µορφής
αθέµιτη επεξεργασία, καθώς και για τη μη πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων
προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τη
δημοσίευση της πρόσκλησης για υποβολή υποψηφιοτήτων.

Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και σας
αφορούν. Για να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας

χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Κα Ξένια Τακτικού, Τηλέφωνο: 21
6809 1000, Διεύθυνση: Λεωφόρος Α. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα Αττικής. Εάν αλλάξετε
γνώμη και δεν θέλετε να επεξεργαζόμαστε στο μέλλον τα προσωπικά σας δεδομένα για
τους ανωτέρω σκοπούς ή για άλλους σκοπούς που έχετε εγκρίνει, παρακαλούμε
ενημερώστε μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κα Ξένια
Τακτικού Τηλέφωνο: 2168091000, Διεύθυνση: Λεωφόρος Α. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα
Αττικής.
Παρόλο που η «ΚΠΙΣΝ Α.Ε» χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και
άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να
διασφαλιστεί ότι η επικοινωνία σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα είναι αδιάλειπτη
ή χωρίς σφάλματα, ή ότι η παρούσα δικτυακή τοποθεσία, οι διακομιστές αυτής ή τα emails, τα οποία ενδέχεται να σταλούν από εμάς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή
στοιχεία. Η «ΚΠΙΣΝ Α.Ε» εξασφαλίζει την κρυπτογραφημένη μετάδοση των δεδομένων της
παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την ασφαλή
μετάδοση και αποθήκευση αυτών.
Για τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
θα σας ενημερώσουμε μέσω της εν λόγω δικτυακής τοποθεσίας σχετικά με σημαντικές
αλλαγές, εντός 20 ημερών από την πραγματοποίηση της αλλαγής, και, όπου κρίνεται
απαραίτητο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε», σχετικά με την παρούσα συλλογή και
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται απολύτως προς την κείμενη
ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και ιδίως τον Ν. 2472/1997 («προστασία ατόμου από
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ΦΕΚ Α 50/10.4.1997) και έχει υποβάλει για τη
σύσταση και λειτουργία αρχείου και την έναρξη της επεξεργασίας την απαιτούμενη
γνωστοποίηση ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Εάν έχετε τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των
προσωπικών σας δεδομένων ή ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας απορρήτου
προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία
επικοινωνίας: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κα Ξένια Τακτικού Τηλέφωνο: 2168091000,
Διεύθυνση: Λεωφόρος Α. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα Αττικής.

