ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από το
υποβαλλόμενο βιογραφικό σας και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα (άρθρα 13 ΓΚΠΔ).
Η εταιρία ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε (FARMA-CHEM S.A.) ΑΝΩΝΥΜΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΦΑΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ με έδρα ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ
Τ.Θ. 1026, ενημερώνει με το παρόν και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα του Γενικού Κανονισμού
ΕΕ 679/2016, υπό την ιδιότητά του ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», το φυσικό πρόσωποενδιαφερόμενο προς σύναψη συνεργασίας οιασδήποτε μορφής (εφεξής καλούμενο
«Υποκείμενο των Δεδομένων») ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά
δεδομένα που αναφέρονται στο ως άνω Βιογραφικό Σημείωμα και τα συνοδευτικά αυτού
έγγραφα, και τα οποία ο ενδιαφερόμενος προς σύναψη συνεργασίας αυτοβούλως θέτει στη
διάθεση του «Υπευθύνου Επεξεργασίας».
Τα δεδομένα από το Βιογραφικό Σημείωμα και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα τα συλλέγει η
εταιρία απευθείας και μόνον από τον/την ενδιαφερόμενο/η προς σύναψη συνεργασίας,
δηλαδή η παροχή πληροφοριών είναι προαιρετική. Ωστόσο, επειδή αυτά είναι απολύτως
απαραίτητα για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για τη συγκεκριμένη συνεργασία, εάν
το «Υποκείμενο των Δεδομένων» δεν παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την
κάλυψη της εκάστοτε προσφερόμενης θέσης συνεργασίας, ενδέχεται αυτό να μην μπορεί να
διεκδικήσει την εκάστοτε θέση. Για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
του ενδιαφερόμενου εκ του υποβαλλόμενου Βιογραφικού Σημειώματος, η Εταιρία λαμβάνει
όλα τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα.
Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικές με την πρόσληψη, όπως
ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, στοιχεία
επικοινωνίας, οικογενειακή κατάσταση, φωτογραφία κλπ καθώς επίσης και πληροφορίες που
σχετίζονται με τη μόρφωση και την εκπαίδευση, π.χ. πληροφορίες που εμπεριέχονται στις
αιτήσεις και το βιογραφικό σας σημείωμα, πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες
προσλήψεις και συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες, προσόντα
/ικανότητες, γλωσσικές και άλλες δεξιότητες, πληροφορίες για την απόδοσή σας από
αξιολογήσεις προηγούμενων εργοδοτών, αποτελέσματά από τεστ προσωπικότητας και
ικανοτήτων, πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα μετεγκατάστασης, πληροφορίες σχετικά
με στοιχεία διαβατηρίου και βίζας ή άδειας παραμονής, πληροφορίες σχετικά με την
εκπλήρωση της στρατιωτικής σας θητείας. Ενδέχεται επιπλέον, να
επεξεργαστούμε πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες καθώς επίσης και
πληροφορίες που μας παράσχετε εσείς οι ίδιοι κατά την διενέργεια της προφορικής
συνέντευξης.
Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το «Υποκείμενο των
Δεδομένων», στο πλαίσιο αποστολής ή κατάθεσης του Βιογραφικού Σημειώματος, σκοπός
της επεξεργασίας είναι η πρόθεση σύναψης σύμβασης συνεργασίας μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, ο έλεγχος των προσόντων του πριν από τη σύναψη της σύμβασης (6.1β'
ΓενΚαν), η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την αξιολόγηση του
Βιογραφικού Σημειώματος και του εάν τα αναφερόμενα σε αυτό ανταποκρίνονται στη
συγκεκριμένη θέση. Η επεξεργασία αυτή γίνεται από την Εταιρία μόνον για τους
αναφερόμενους σκοπούς και δεν επεκτείνεται σε άλλο σκοπό επεξεργασίας. Με την υποβολή

του Βιογραφικού Σημειώματος, ο ενδιαφερόμενος συναινεί επίσης στη χρήση αυτών των
δεδομένων που αυτό περιέχει, συμφώνα με την παρούσα Ενημέρωση. Εφόσον έχει
παρασχεθεί τέτοια άδεια από τον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση μη πρόσληψης, τα δεδομένα
του Βιογραφικού Σημειώματος θα αποθηκεύονται από την Εταιρία για σκοπούς μελλοντικής
χρήσης/αξιολόγησής τους, για μία περίοδο 12 μηνών μετά την υποβολή τους και μετά θα
καταστρέφονται/διαγράφονται/ανωνυμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Εφόσον δεν έχει ληφθεί
τέτοια συγκατάθεση, τα δεδομένα του Βιογραφικού Σημειώματος, μετά την κάλυψη της
σχετικής θέσης, για την οποία ο ενδιαφερόμενος απέστειλε ή κατέθεσε το σημείωμα αυτό, θα
καταστρέφονται / διαγράφονται / ανωνυμοποιούνται με ασφαλή τρόπο και μέσα σε χρονικό
διάστημα 1 μηνός από την κάλυψη της θέσης. Σημειώνεται ότι, όταν ακολουθήσει πρόσληψη
του υποψηφίου, θα εφαρμόζεται η Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και των
Προσωπικών Δεδομένων των εργαζομένων εν συνδυασμό με την Ενημέρωση σε κάθε
εργαζόμενο.
Το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον «Υπεύθυνο
Επεξεργασίας» για πρόσβαση-ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των
δεδομένων που το αφορούν, αντίταξη στην επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη
φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και της προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας (πχ 20
παρ.3 ΓενΚαν).
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται αποστολή επιστολής στη διεύθυνσηΤ.Θ.1026 –ΤΚ 57022
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ (ΤΗΛ 2310569630) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση:
info@farmachem.gr
Ο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” παρέχει στο “Υποκείμενο των Δεδομένων” πληροφορίες για
την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22
ΓενΚαν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του
αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον
απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των
αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓενΚαν). Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το
“Υποκείμενο των Δεδομένων” έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί εγγράφως στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα)
είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr).
Έλαβα γνώση των παραπάνω, αντιλαμβάνομαι ότι η παροχή των δεδομένων, που
περιλαμβάνονται στο υποβαλλόμενο ως άνω Βιογραφικό Σημείωμα, είναι απαραίτητη για την
εξέταση της υποψηφιότητας μου ως ενδιαφερόμενου για συνεργασία και απαίτηση για τη
σύναψη σύμβασης συνεργασίας (άρθρο 13.2ε' ΓενΚαν) και ότι, αν δεν παρασχεθούν από
εμένα τον ίδιο, η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν θα γίνει δεκτή. Παρέλαβα αντίγραφο της
παρούσης.
ΣΙΝΔΟΣ ____ _______________ 20___.
(υπογραφή και ολογράφως):

Έχω ενημερωθεί για την συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των
προσωπικών μου δεδομένων και πληροφοριών και: (παρακαλούμε κυκλώστε την επιλογή
σας)
(α) ΣΥΝΑΙΝΩ / ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και
πληροφοριών που αφορούν την κατάταξή μου σε μελλοντικές ανάγκες της εταιρίας, όπως
αυτές περιγράφεται παραπάνω, όπως επίσης και στη διατήρησή τους για χρονικό διάστημα
12 μηνών μετά την υποβολή τους με το Βιογραφικό Σημείωμα.
(β) ΣΥΝΑΙΝΩ / ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ με την ενημέρωση μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
τηλεφώνου, sms ή ταχυδρομείου σχετικά με την δραστηριότητα της Εταιρίας και με την
ύπαρξη θέσεων συνεργασίας.
ΣΙΝΔΟΣ, ___ _______________ 20___.
(υπογραφή και ολογράφως):

* Κατά τη συνέντευξη, το παραπάνω είναι αναγκαίο υπογεγραμμένο και εκτυπωμένο.

