Αγαπητέ υποψήφιε,
Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε με την «Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» (εφεξής και «ΚΠΙΣΝ Α.Ε.»).
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 ΚΠΙΣΝ 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, ΤΚ: 17674, Καλλιθέα
Αττικής.
Τα δεδομένα σας συλλέγονται αποκλειστικά για το σκοπό της αξιολόγησης της
υποψηφιότητάς σας για την θέση του «Υπαλλήλου της Οικονομικής Διεύθυνσης» της ΚΠΙΣΝ
Α.Ε.
Η επικοινωνία μας μαζί σας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ή και
δια αλληλογραφίας στα στοιχεία επικοινωνίας που μας γνωρίζετε με την υποβολή του
βιογραφικού σας σημειώματος/ της υποψηφιότητάς σας.
Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και πρόσβαση σε αυτά θα
έχουν μόνο πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και µόνον κατ’ εντολή της,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
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.
Θα τηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κάλυψη της θέσης του «Υπαλλήλου της Οικονομικής
Διεύθυνσης» της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., προκειμένου εντός του χρόνου αυτού να διευθετούνται τυχόν
εκκρεμότητες και να δίδονται τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις υποψηφιότητες.
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.
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
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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.
Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και σας
αφορούν. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση των προσωπικών σας
δεδομένων, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσετε το
δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα
φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών.
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεση, χωρίς ωστόσο να θιγεί η
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν από την ανάκλησή της. Τέλος,
έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της ελληνικής Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, για να ασκήσετε τα
δικαιώματά σας, καθώς και για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη
χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική
προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα
ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.: κα Ξένια
Τακτικού, Τηλέφωνο: 21 6809 1000, Διεύθυνση: Λεωφόρος Α. Συγγρού 364, 17674
Καλλιθέα Αττικής.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 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. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων από την ΚΠΙΣΝ ΑΕ διεξάγεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή και
ελληνική νομοθεσία.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα
πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, ενδέχεται να
δημοσιεύουμε ειδικότερους όρους αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων οι οποίοι θα συμπληρώνουν την παρούσα πολιτική και θα αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα πολιτική
προστασίας προσωπικών δεδομένων, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα https://www.snfcc.org/
και ενημερώνοντάς σας έγκαιρα, σαφώς και με κάθε πρόσφορο μέσο,
συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενθαρρύνουμε
επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα πολιτική για τυχόν αλλαγές.
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