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Επιστολή κοινοποίησης δικαιωμάτων απορρήτου δεδομένων 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
 
1. Εισαγωγή  
 
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για το εργαλείο πρόσληψης SuccessFactors και το 
συνδεδεμένο απόρρητο όλων των ατόμων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και αποθηκεύονται σε αυτήν. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να διαβάζεται 
μαζί με την Πολιτική Απορρήτου της Prinzhorn Holding GmbH (διαθέσιμη εδώ: 
https://www.prinzhorn-holding.com/footer-menu/privacy-policy). Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
σύγκρουσης με την Πολιτική Απορρήτου, υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Πολιτικής 
Απορρήτου. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  
 
2. Ποιος διαχειρίζεται το SuccessFactors και θεωρείται Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
Δεδομένων;  
 
Ως "Prinzhorn" νοείται μία ή περισσότερες συνδεδεμένες εταιρείες ή θυγατρικές εταιρείες, καθεμία 
από τις οποίες αποτελεί χωριστή νομική οντότητα και, ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, 
καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων κατά την κρίση της. Η οργανωτική 
δομή των εταιρειών μελών μπορεί να δει εδώ: https://www.prinzhorn-
holding.com/company/structure. Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα τεθούν στη διάθεση της 
εταιρείας που κοινοποιεί μια κενή θέση. Κατόπιν αιτήματός σας, τα δεδομένα αυτά μπορούν επίσης 
να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες μέλη της Prinzhorn (ή σε όλες). 
Η εταιρεία-μέλος που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων παρέχοντας στο 
SuccessFactors την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων είναι η 
Prinzhorn Holding GmbH (βλ.: https://www.prinzhorn-holding.com/footer-menu/imprint), 
Lemböckgasse 21-25, 1230 Βιέννη. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί σε μία από τις εταιρείες 
μέλη της Prinzhorn Holding GmbH, η Prinzhorn Holding GmbH επεξεργάζεται τα προσωπικά σας 
δεδομένα για λογαριασμό της τελευταίας και ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων.  
 
 
3. Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα («σκοποί επεξεργασίας και νομικές 
βάσεις»);  
 
Το SuccessFactors είναι ένα σύστημα που βασίζεται στο cloud και έχει σχεδιαστεί για να βοηθά 
καλύτερα τις Ομάδες προσλήψεων της Prinzhorn στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων πρόσληψης. Τα 
προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους κύριους σκοπούς:  
 
Πλατφόρμα πρόσληψης για την υποβολή αιτήσεων («κύριος σκοπός Ι»)· και  
ως υποψήφια ομάδα για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας, καθώς και για την προώθηση των 
υποψηφίων και τη γενική επικοινωνία («κύριος σκοπός II»). 
 
Η Prinzhorn βασίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους προαναφερθέντες 
σκοπούς στις ακόλουθες νομικές βάσεις:  
 
Εάν είστε υποψήφιος ή αιτών, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για 
τους ακόλουθους νομικούς λόγους:  
 

https://www.prinzhorn-holding.com/footer-menu/privacy-policy
https://www.prinzhorn-holding.com/company/structure
https://www.prinzhorn-holding.com/company/structure
https://www.prinzhorn-holding.com/footer-menu/imprint
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Κύριος σκοπός Ι: Προκειμένου να είστε σε θέση να αξιολογήσετε κατά πόσο είστε κατάλληλος για 
τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση και πληροίτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
έναρξη σύμβασης βάσει του εργατικού δικαίου (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ) και 
εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων του 
Υπευθύνου Επεξεργασίας ή τρίτου,  εκτός εάν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων απαιτούν την προστασία της παράκαμψης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ). Το 
συγκεκριμένο έννομο συμφέρον είναι η εφαρμογή και η διασφάλιση της διαδικασίας πρόσληψης.  
 
 
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή για 
λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.  
 
- Κύριος σκοπός II: Η είσοδος του αιτούντα στο σύστημα μας είναι προαιρετική και πραγματοποιείται 
μόνο εάν το επιθυμεί. Από την άποψη αυτή, βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας όσον αφορά την 
εισαγωγή στο σύστημα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη 
συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Ωστόσο, εάν δεν μας παρέχετε όλα ή 
μόνο μέρος των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε 
τους σκοπούς επεξεργασίας.  
 
Τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 του αυστριακού νόμου περί προστασίας δεδομένων (DSG), με την επιφύλαξη άλλων 
νομικά ρυθμιζόμενων υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας, εκτός εάν υπάρχουν νομικοί λόγοι που μας 
υποχρεώνουν να αποκαλύψουμε τα δεδομένα.  
 
Σε περίπτωση επιτυχούς εφαρμογής, τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν στο Σύστημα Προσλήψεων 
Prinzhorn SuccessFactors για περαιτέρω επεξεργασία.  
 
Μπορείτε να μοιραστείτε τα δεδομένα της εφαρμογής εντός του Ομίλου Prinzhorn κατόπιν αιτήματός 
σας, προκειμένου να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα περαιτέρω κενών θέσεων εργασίας. 
Ωστόσο, αυτό θα γίνει μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 
1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. 
 
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Υπευθύνου 
Επεξεργασίας ή τρίτου, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά παρακάμπτονται από τα συμφέροντα ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που απαιτούν την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα συγκεκριμένα έννομα συμφέροντα είναι:  
 
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων επιδόσεων και των 
προσλήψεων· και  
Επιτυχία των πρακτικών πρόσληψης του Prinzhorn, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας, της 
πρόσληψης, της επιλογής και της πρόσληψης.  
 
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη 
κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με βάση 
τα έννομα συμφέροντα που αναφέρονται παραπάνω. 
 
4. Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
(«κατηγορίες»);  
Εάν είστε υποψήφιος ή αιτών, επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:  
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Για τον κύριο σκοπό Ι: λεπτομέρειες του προφίλ των υποψηφίων (όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, 
εκπαιδευτικά στοιχεία· Βιογραφικό, γλώσσες που ομιλούνται, τοποθεσία, δημοσίευση που έχει 
υποβληθεί αίτηση/εργασία που προσφέρεται, λεπτομέρειες διαφορετικότητας, φωτογραφία).  
 
Επιπλέον, υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα για τον κύριο σκοπό II:  
α) Λεπτομέρειες υποψηφίων για συγκεκριμένη απαίτηση θέσης εργασίας, πληροφορίες 
συνέντευξης, πληροφορίες αξιολόγησης, πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές ή επιχειρησιακές 
απαιτήσεις ανά χώρα·  
β) Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: εθνική καταγωγή, δεδομένα υγείας, 
σεξουαλικός προσανατολισμός, επίσημα αναγνωριστικά στοιχεία, όπως αριθμοί διαβατηρίων, 
στοιχεία θεώρησης·  
 
Τα δεδομένα προέρχονται από:  
Τον ίδιο 
Προσλήψεις, υπάλληλοι ή εργολάβοι της Prinzhorn (ως παραπομπές) 
Success factors 
 
5. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα») 
Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων είναι αυτές που αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά 
με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία ή τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό σας.  
 
Κατά τη διαδικασία πρόσληψης και επιλογής, η Prinzhorn δεν  συλλέγει τέτοια ευαίσθητα δεδομένα 
και δεν ζητά από τους αιτούντες να αποκαλύψουν τα εν λόγω δεδομένα. Η χρήση ευαίσθητων 
δεδομένων αιτούντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από την Prinzhorn, εάν είναι απαραίτητο, 
εντός των αυστηρών ορίων του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου. 
 
Εάν παρέχετε τέτοια δεδομένα ως υποψήφιος ή αιτών, η Prinzhorn θα τα επεξεργαστεί για τους 
προαναφερθέντες σκοπούς. Η βάση για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι σύμφωνη με τις νομικές υποχρεώσεις ως (δυνητικός) εργοδότης στον 
οποίο υπόκειται η Prinzhorn. Ειδικότερα, για τον κύριο σκοπό ΙΙ, οι ειδικές κατηγορίες προσωπικών 
δεδομένων θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο βάσει της συγκατάθεσής σας.  
 
6. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;  
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Prinzhorn, η οποία 
λειτουργεί από πάροχο φιλοξενίας σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Η πρόσβαση σε αυτή τη βάση 
δεδομένων παρέχεται μόνο στα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών μερών που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού 
σε εξωτερικούς συνεργάτες στο Prinzhorn (π.χ. τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προεπιλογή, 
συνεντεύξεις κ.λπ.) και τα οποία είναι υποχρεωμένα να αντιμετωπίζουν τα δεδομένα σας 
εμπιστευτικά. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να μας παρέχονται από τρίτους (π.χ. γραφεία προσλήψεων, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία μας έχετε παραπέμψει για το σκοπό αυτό (με την επιφύλαξη της 
εθνικής νομοθεσίας). 
Η Prinzhorn χρησιμοποιεί μια σειρά τεχνικών, φυσικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για να 
διασφαλίσει την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων των 
υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο, το σκοπό και τους 
κινδύνους. Η Prinzhorn έχει εφαρμόσει τεχνολογίες ασφαλείας για την προστασία των 
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αποθηκευμένων Δεδομένων Υποψηφίων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, 
αλλοίωση, παράνομη ή τυχαία καταστροφή και τυχαία απώλεια. 
Οι αιτούντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των δεδομένων των αιτούντων. Θα 
πρέπει να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό ανά πάσα στιγμή και να ακολουθείτε 
τη σωστή διαδικασία για τη σύνδεση μέσα και έξω από το σύστημα προσλήψεων. 
 
Τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης περιλαμβάνουν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε διάφορες χώρες (συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
στις οποίες δραστηριοποιείται η Prinzhorn (οι τοποθεσίες των γραφείων της Prinzhorn παρατίθενται 
στο https://www.prinzhorn-holding.com/). Η Prinzhorn θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα 
στο σύστημα σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας. Η 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Prinzhorn υπόκειται σε δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας σχετικά με την προστασία των δεδομένων.  
 
Εάν μια τέτοια διεθνής διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται σε χώρα με διαφορετικό σύστημα 
προστασίας δεδομένων, η Prinzhorn θα διασφαλίσει ότι η διεθνής διαβίβαση δεδομένων δεν 
επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν απαιτείται, η 
Prinzhorn θα σας ενημερώσει για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεθνή μεταφορά 
δεδομένων. 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: 
 
- Όλοι οι εκπρόσωποι της εταιρείας που διαχειρίζονται τη διαδικασία πρόσληψης σε όλο τον κόσμο 
- Όλοι οι εκπρόσωποι της εταιρείας που είναι υπεύθυνοι για την πρόσληψη στη χώρα διαμονής μου 
- Μόνο εκπρόσωποι της εταιρείας που διαχειρίζονται δουλειές για τις οποίες κάνω αίτηση. 
 
Εάν ο αιτών επιλέξει "Οποιοσδήποτε υπεύθυνος προσλήψεων prinzhorn παγκοσμίως", ο αιτών 
αναγνωρίζει ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα μεταφερθούν εκτός της χώρας καταγωγής του και 
θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους υπεύθυνους προσλήψεων prinzhorn στις διάφορες χώρες όπου 
βρίσκεται το Prinzhorn (π.χ. Τουρκία ή Ρωσία) για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα 
Πολιτική Απορρήτου.  
 
Η Prinzhorn θα εξασφαλίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και έγκυρους μηχανισμούς διαβίβασης και 
επεξεργασίας των αιτούμενων δεδομένων στις τοποθεσίες Prinzhorn στις διάφορες χώρες 
εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης, οι εσωτερικές πληροφορίες έχουν 
πρόσβαση μόνο σε υπαλλήλους της Prinzhorn που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης. Εάν 
μια διεθνής διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται από μια χώρα του ΕΟΧ σε έναν παραλήπτη σε 
μια χώρα με διαφορετικό καθεστώς προστασίας δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι αυτή η διεθνής 
διαβίβαση δεδομένων δεν επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας 
δεδομένων. 
 
7. Αποθήκευση δεδομένων  
 
Η Πολιτική μας είναι να διατηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι 
απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα "Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά 
σας δεδομένα". Οι περίοδοι διατήρησης διαφέρουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία και καθορίζονται 
σύμφωνα με τις τοπικές κανονιστικές και επαγγελματικές απαιτήσεις διατήρησης.  
 
Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις επαγγελματικές και νομικές μας απαιτήσεις, να θεσπίσουμε, 
να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και για σκοπούς αρχειοθέτησης, 
είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε πληροφορίες για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

https://www.prinzhorn-holding.com/
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Εάν είστε υποψήφιος ή αιτών, τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τους κανόνες 
διατήρησης της χώρας σας, οι οποίοι μπορούν να προβληθούν λεπτομερέστερα στο σημείο 11. Η 
περίοδος διατήρησης ενεργοποιείται με βάση την τελευταία ημερομηνία δραστηριότητας. Μια 
δραστηριότητα στο εργαλείο είναι, για παράδειγμα, η σύνδεση στο εργαλείο, η αλλαγή και η 
ενημέρωση των δεδομένων σας, η απόφαση εναντίον σας ως νέου υπαλλήλου. Μετά τη λήξη της 
περιόδου διατήρησής σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν (στην 
περίπτωση αυτή δεν θα ταξινομούνται πλέον ως προσωπικά δεδομένα και δεν θα αναγνωρίζονται 
πλέον από τα ανώνυμα δεδομένα). 
 
Εάν η αίτηση απορριφθεί, ισχύουν τα εξής: 
Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 7 μήνες από την ημερομηνία της επιστολής απόρριψης και στη 
συνέχεια θα διαγραφούν. 
Αυτό χρησιμεύει για να είναι σε θέση να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την 
αίτησή σας και την απόρριψή της. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν η περαιτέρω 
αρχειοθέτηση των δεδομένων θα ήταν απαραίτητη για την υπεράσπιση των αξιώσεων ή ο αιτών 
συναινεί ρητά στην περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων. 
 
Μετά την αποδοχή της αίτησης: 
Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα της εφαρμογής μεταφέρονται στο αρχείο προσωπικού. 
Ισχύουν οι περίοδοι αποθήκευσης που καθορίζονται εκεί. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερέστερες 
πληροφορίες από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της αντίστοιχης εταιρείας. 
 
Εάν αποσύρετε την αίτησή σας: 
Τα δεδομένα θα περιοριστούν στην επεξεργασία για 7 μήνες από την ημερομηνία απόσυρσης της 
αίτησής σας και θα διαγραφούν στη συνέχεια. 
Αυτό χρησιμεύει για να μπορείτε να απαντήσετε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την αίτησή 
σας και την απόσυρσή της. Μετά από αυτό, τα δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν η περαιτέρω 
αρχειοθέτηση των δεδομένων θα ήταν απαραίτητη για την υπεράσπιση των αξιώσεων. 
 
8. Ασφάλεια  
 
Η Prinzhorn λαμβάνει τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την 
ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και να προστατεύσει τα 
προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία 
απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή κατάχρηση, πρόσβαση και οποιεσδήποτε 
άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας 
δεδομένων και τις εσωτερικές πολιτικές  
 
της εταιρείας, η Prinzhorn λαμβάνει προφυλάξεις ασφαλείας σε όλα τα κατάλληλα σημεία της 
τεχνολογικής της υποδομής.  
 
Η Prizhorn παρέχει εκπαίδευση στους υπαλλήλους της σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες 
απορρήτου της και επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους να έχουν πρόσβαση σε 
προσωπικές πληροφορίες στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους.  
 
9. Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων  
 
Δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ: 
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Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων. 
Αυτό περιλαμβάνει τον σκοπό και την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες και 
την κατηγορία των αποδεκτών, τους πιθανούς αποδέκτες σε τρίτη χώρα, τη διάρκεια της 
αποθήκευσης δεδομένων. 
Στο πλαίσιο αυτό, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας 
στην οποία έχετε υποβάλει αίτηση. 
 
Έχετε επίσης το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. 
 
Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ: 
 
Εάν τα δεδομένα είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε 
αυτά τα δεδομένα. Κατά περίπτωση, θα το πραγματοποιήσουμε αμέσως. 
 
Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ: 
 
Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό αυτό. 
Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δεν 
υπάρχει άλλη νομική βάση που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων. 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ήταν παράνομη. 
Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο. 
 
Το δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για νομικούς λόγους ή 
για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 
 
Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ: 
Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα μόλις πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
Μόλις αμφισβητήσετε την ακρίβεια των δεδομένων. 
Εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι παράνομη ή τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον από εμάς 
για το σκοπό αυτό και χρειάζεστε τη διαγραφή των δεδομένων σας για τη διεκδίκηση, άσκηση ή 
υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 
 
Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία, με εξαίρεση την αποθήκευση, 
μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή 
υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού 
προσώπου ή για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους. 
 
Εάν έχετε λάβει περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, θα ενημερωθείτε από εμάς πριν από 
την άρση του περιορισμού. 
 
Δικαίωμα διαβίβασης δεδομένων: 



 

 

 

 

Prinzhorn Holding GmbH  
Lemböckgasse 21-25      
1230 Vienna         
Austria 

Phone  +43 (0) 50 118 10140 
Fax +43 (0) 50 118 10111 
office@prinzhorn-holding.com 
www.prinzhorn-holding.com 

Place of Business and  
Commercial register court: Vienna 
Commercial register: FN 115068v 
VAT: ATU 36860900 
  

Bank 
UniCredit Bank Austria AG 
IBAN AT14 1200 0518 5809 5301 
BIC   BKAUATWW 
  

 
Έχετε το δικαίωμα να μας διαθέσετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε διαθέσει με βάση το 
άρθρο 6 Παρ. 
 
Δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ: 
 
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη 
κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία 
πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφοι 1 στοιχεία ε) ή στ), συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. 
 
Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας 
δεδομένων: 
 
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την προστασία των δεδομένων ανά 
πάσα στιγμή. 
Ωστόσο, η ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι 
το σημείο αυτό. 
 
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εθνική αρχή προστασίας δεδομένων: 
 
Εάν ανησυχείτε για εικαζόμενη παραβίαση του νόμου περί προστασίας δεδομένων ή οποιουδήποτε 
άλλου κανονισμού, επικοινωνήστε μαζί dataprotection@prinzhorn-holding.com. Η Prinzhorn θα 
διερευνήσει την καταγγελία σας και θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να αντιμετωπιστεί και να επιλυθεί.  
 
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την επίλυση της καταγγελίας σας, μπορείτε, με την επιφύλαξη 
άλλων ένδικων μέσων, να υποβάλετε καταγγελία στην αυστριακή αρχή προστασίας δεδομένων ή 
και σε άλλη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρμόδια αρχή 
προστασίας δεδομένων είναι: 
 

Αυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DSB) 
Μπαριτσγκάσε 40-42 
1030 Βιέννη 
Τηλέφωνο: +43 1 52 152-0 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dsb@dsb.gv.at 

 
  Μπορούν επίσης να παραπέμψουν την υπόθεση σε αρμόδιο δικαστήριο.  
 
10. Επικοινωνήστε μαζί μας  
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σε σχέση με τον 
ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: dataprotection@prinzhorn-holding.com.  
 
Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 
είναι η εταιρεία του Ομίλου Prinzhorn στην οποία υποβάλλετε αίτηση. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες 
σελίδες της εταιρείας για τα στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήσεις προστασίας δεδομένων. 
 
11. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου 

mailto:dsb@dsb.gv.at
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Κατά καιρούς, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιείται χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση ώστε να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις πρακτικές μας. Το Prinzhorn θα σας ενημερώσει 
για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές και θα σας δώσει την πιο πρόσφατη ημερομηνία ενημέρωσης.  
 
12. Ειδικές προσθήκες ανά χώρα (αφορούν μόνο την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 
στη σχετική χώρα) 
Ανάλογα με τις χώρες στις οποίες γίνεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα 
με την προτίμησή σας στην Ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων, η 
επεξεργασία ενδέχεται να υπόκειται σε διαφορετικές νομοθετικές διατάξεις. Οι ακόλουθοι χρόνοι 
διατήρησης δεδομένων αναφέρονται στην περίοδο αδράνειας του προφίλ του υποψηφίου και στην 
περίοδο μετά το κλείσιμο της αίτησης εργασίας για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση οι υποψήφιοι. 
Συγκεκριμένα, θα ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις για τις περιόδους διατήρησης δεδομένων 
(κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR): 
 

Αυστρία: 7 μήνες 
 

Τα δεδομένα μου ενδέχεται να διαβιβαστούν στην Prinzhorn στις ακόλουθες εταιρείες (εφόσον 
έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας αναλόγως): 
 
- Mosburger GmbH 
- W. Hamburger GmbH 
- Hamburger Containerboard GmbH 
- Hamburger Recycling Group GmbH 
- Prinzhorn Treasury Services GmbH 
- MeinAlpenStrom GmbH 

Γερμανία: 6 μήνες 
Βουλγαρία: 6 μήνες 

Προσθήκη στην Ενότητα 3: Η Prinzhorn δεν ανταλλάσσει, μεταβιβάζει ή διαβιβάζει προσωπικά 
δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ατόμου, εκτός από 
τις περιπτώσεις των υποχρεωτικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την άσκηση της κύριας 
δραστηριότητας, ή, εάν υποχρεούται να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες στις αρμόδιες 
αρχές βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή άλλου νόμιμου μέσου. Η Prinzhorn δεν συλλέγει ή 
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 18 ετών, εκτός από έναν συγκεκριμένο 
σκοπό που σχετίζεται με την κοινωνική πολιτική και περιορίζεται στο μέγιστο δυνατό ελάχιστο. Τα 
δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται μετά τη ρητή συγκατάθεση του γονέα / κηδεμόνα. 
Προσθήκη στην Ενότητα 5: Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο 
πρόγραμμα περιήγησής σας που σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη ρύθμιση όλων ή ορισμένων 
cookie. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να 
αποκλείσετε όλα τα cookie, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ολόκληρη ή σε 
τμήματα της πλατφόρμας. Συμφωνείτε να αποθηκεύετε και να αποκτάτε πρόσβαση σε cookie στη 
συσκευή σας 
Προσθήκη στην Ενότητα 8: Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στον Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στο πρόσωπο της Επιτροπής Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. 

Βοσνία: 2 χρόνια 
Κροατία: 6 μήνες 

Αποδέχομαι τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς πιθανής απασχόλησης σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανονισμούς, συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), τον Νόμο για 
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την Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και το διάταγμα για τα δεδομένα 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας Valoviti papir Dunapack doo 
Τσεχική Δημοκρατία: 1 έτος 
Διευκρίνιση στα τμήματα 7 και 8: «Η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων είναι 
ο νόμος αριθ. 101/2000 Coll. σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Ελλάδα: 12 μήνες 
Τα δεδομένα που παρέχονται κατά την υποβολή αίτησης για τη διαφήμιση εργασίας είναι 
προσωπικά. 
Τα δεδομένα που παρέχετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς της 
τρέχουσας και μελλοντικής επιλογής, για μέγιστη περίοδο 1 έτους από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της ειδοποίησης 
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία με αυστηρή συμμόρφωση με τις 
νομικές απαιτήσεις και δεν θα παρασχεθούν σε τρίτους 
Κατά τη διαδικασία επιλογής, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που σας παραχωρούνται από τον 
GDPR και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Κανονισμός προστασίας δεδομένων ΕΕ) 

Ουγγαρία: 6 μήνες 
Πολωνία: 1 έτος 

Προσθήκη στην Ενότητα 8: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα και το 
δικαίωμα διόρθωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Η υποβολή των προσωπικών σας 
δεδομένων είναι προαιρετική. Ωστόσο, είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα. 
Διευκρίνιση στην Ενότητα 4: Η Prinzhorn επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα μόνο όταν έχει νομική 
υποχρέωση να το πράξει και σας ζητείται ρητά να αποφύγετε την εθελοντική παροχή ευαίσθητων 
πληροφοριών σε οποιαδήποτε μορφή σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση. 
Ρουμανία: 1 έτος 
Προσθήκη στην Ενότητα 8: Σας παρέχονται τα ακόλουθα δικαιώματα: να ζητήσετε αλλαγές όσον 
αφορά τα δεδομένα και να μην υπόκεινται σε ατομική απόφαση, δικαιώματα που προβλέπονται 
ρητά από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 
Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία της φυσικά πρόσωπα όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 
Σερβία: εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το εφαρμοστέο δίκαιο, η απαιτούμενη περίοδος 
διατήρησης θα θεωρείται 10 έτη από την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού της 
πλατφόρμας προσλήψεων. 
Διευκρίνιση στα τμήματα 7 και 8: Η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων είναι ο 
νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ("Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 
Σερβίας", 87/2018) και ο νόμος για τις εταιρείες ("Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 
Σερβίας") 36/2011, 99/2011, 83/2014 - άλλος νόμος και 5/2015). 
Σλοβακία: 1 έτος 
- Διευκρίνιση στα τμήματα 7 και 8: Η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων είναι ο 
νόμος αριθ. 122/2013 Coll. σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων όπως 
τροποποιήθηκε. 
Σλοβενία: 1 έτος 

Τουρκία: 2 χρόνια 
Προσθήκη συνολική  στην προκήρυξη της: 
  
Εμείς, ως Prinzhorn Holding («Prinzhorn»), σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που 
επεξεργαζόμαστε καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται στις δράσεις και δραστηριότητές μας και 
καταβάλλουμε τη μέγιστη προσπάθεια όσον αφορά την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις καθολικές αξίες.  Συνεπώς, η Prinzhorn θεωρεί την 
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ασφάλεια και το απόρρητο όλων των προσωπικών δεδομένων ότι ανήκουν σε πραγματικά 
πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση στην εταιρεία μας μέσω του συστήματος MyHR . 
  
Η Prinzhorn διεξάγει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους κανονισμούς του 
νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων αρ. 6698 («LPPD»). 
 
Σχετικά με την Prinzhorn Holding 
 
Η "Prinzhorn" αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνδεδεμένες εταιρείες ή θυγατρικές, από τις 
οποίες η καθε μία αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα και, ως ανεξάρτητη αρχή υπεύθυνη 
επεξεργασίας, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων κατά την κρίση της. 
Μπορείτε να δείτε την οργανωτική δομή των επιχειρήσεων-μελών εδώ: https://www.prinzhorn-
holding.com/company/structure. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατίθενται στην εταιρεία που 
διαφημίζει μια θέση. Κατόπιν αιτήματός σας, αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν 
σε άλλες εταιρείες μέλη του Prinzhorn (ή σε όλες) 
 
Η εταιρεία-μέλος που ενεργεί ως ελεγκτής δεδομένων παρέχοντας στο SuccessFactors την 
επεξεργασία και την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Prinzhorn Holding GmbH 
(δείτε: https://www.prinzhorn-holding.com/footer-menu/imprint), Lemböckgasse 21-25, 1230 Βιέννη 
Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί σε μία από τις εταιρείες μέλη της, η Prinzhorn Holding GmbH 
επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της τελευταίας και λειτουργεί ως 
Επεξεργαστής Δεδομένων. 
 
Σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας σχετικά με την εταιρεία για την οποία υποβάλλετε αίτηση και εάν η 
αίτησή σας ισχύει και για άλλες εταιρείες στην Τουρκία ή στο εξωτερικό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων αλλάζει για κάθε εταιρεία Prinzhorn Holding που βρίσκεται στην Τουρκία παρατίθεται 
ξεχωριστά παρακάτω. 
Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş., εκ των οποίων η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση Barbaros Mah. 
Μπεγκόνια Σκ. Nidakule Kuzey No: 3 Kat: 13, Ataşehir/İstanbul 34746 και δραστηριοποιείται στη 
βιομηχανία συσκευασίας. 
Eskişehir Oluklu Mukavva San A.Ş. εκ των οποίων η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση Şirket merkezi 
Osb Mahallesi Mümtaz Zeytinoğlu Blv. Αριθ .: 31/ Odunpazarı/ Eskişehir και διεξάγει τις 
δραστηριότητές του στη βιομηχανία συσκευασίας. 
Hamburger Turkey Kağıt Üretim ve Tic. Ltd. Şti., Της οποίας η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση Ulaş 
Osb D100 No: 127/14 Ergene/Tekirdağ και ασκεί τις δραστηριότητές της στη βιομηχανία παραγωγής 
χαρτιού. 
Hamburger Recycling Turkey Atık Yönetimi A.Ş, του οποίου τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη 
διεύθυνση 1237/2 Sokak No: 10 Naldöken Bornova/mirzmir και συνεχίζει τις δραστηριότητές της στη 
βιομηχανία απορριμμάτων χαρτιού και ανακύκλωσης. 
 
Επεξεργάσιμα Προσωπικά Δεδομένα 
  
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εργασίας πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας μας και τα 
προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την Prinzhorn μέσω της φόρμας που έχετε 
συμπληρώσει και των εγγράφων που έχετε ανεβάσει. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, τα προσωπικά 
σας δεδομένα που περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τον κωδικό πρόσβασης, τη χώρα, τις πληροφορίες 
διεύθυνσής σας, τον αριθμό ταυτότητας, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, το φύλο, άλλες 
πληροφορίες υπηκοότητας, πληροφορίες διπλώματος, εισαγωγική επιστολή, αριθμός κοινωνικής 
ασφάλισης, έγγραφο ασφάλισης υγείας, άδεια εργασίας, έγγραφο απαλλαγής στρατιωτικής 
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θητείας,άδεια οδήγησης, πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα/άδειες για τις οποίες πληροίτε τις 
προϋποθέσεις, πληροφορίες εκπαίδευσης, πληροφορίες ξένων γλωσσών, η ικανότητά σας να 
ταξιδεύετε, η φωτογραφία σας,έγγραφα που σχετίζονται με την εργασία σας, η οικογενειακή σας 
κατάσταση, το όνομα και το επώνυμο, η εγγύτητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των στενών σας 
επαφών που πρέπει να ειδοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι προσδοκίες μισθού σας, 
η τράπεζά σας πληροφορίες λογαριασμού, το βιογραφικό σας, τη συνοδευτική επιστολή σας, άλλα 
έγγραφα που θέλετε να ανεβάσετε στο σύστημα όσον αφορά την αίτηση εργασίας σας, τα 
ενδιαφεροντά σας.Δεν συλλέγονται άλλα στοιχεία προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας. 
 
Κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, απαιτείται μόνο η συμπλήρωση των πεδίων που 
καθορίζονται από το * ως υποχρεωτικά και εάν αυτά τα πεδία δεν συμπληρωθούν, η αίτησή σας δεν 
μπορεί να συμπληρωθεί. Ωστόσο, εάν παρέχετε άλλα προσωπικά δεδομένα που δεν καθορίζονται 
από το * κατά την κρίση σας, τα δεδομένα αυτά θα θεωρούνται ότι καλύπτονται από την αίτηση 
εργασίας. 
Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP σας, τις ιστοσελίδες που 
επισκέπτεστε, η κατηγορία συσκευής, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, τα κλικ 
και οι προβολές κατά την επίσκεψή σας και τη χρήση του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με σκοπό την προσαρμογή και την ειδοποίηση για τις διαφημίσεις που είναι κατάλληλα 
για εσάς στον ιστότοπό μας. 
Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο Prinzhorn 
παρέχονται σωστά και ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν ακριβή και ενημερωμένα. Το 
Prinzhorn, εκτός από βαριά αμέλεια ή παράνομη πρόθεση, δεν ευθύνεται για λάθη, συνέπειες ή 
δραστηριότητες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών που μας 
δώσατε. 
 
 Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Prinzhorn, με βάση μία ή 

περισσότερες από τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του LPPD, σύμφωνα με τις 

αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στο άρθρο 4 του LPPD. 

Όλες οι δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που διεξάγονται από τον 

Prinzhorn συμμορφώνονται επίσης με υποχρεώσεις που βρίσκονται σε όλη τη σχετική νομοθεσία, 

ιδίως στο LPPD, το Εργατικό Δίκαιο Αρ. 4857 και το Νόμο Κοινωνικής Ασφάλισης και Γενικής 

Ασφάλισης Υγείας Νο. 5510 και Νόμος Αναφοράς Ταυτοποίησης Αρ. απαιτήσεις και σκοπούς 

επεξεργασίας που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του LPPD, τα προσωπικά σας δεδομένα 

υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του νόμου και για σκοπούς αξιολόγησης αιτήσεων, 

εκτέλεσης διαδικασίας αίτησης εργασίας, αίτησης για υπάρχουσες θέσεις εργασίας εντός 

Prinzhorn, αντιστοίχιση δεδομένων που παρέχονται στην αίτησή σας για εργασία με τις τρέχουσες 

ανοιχτές θέσεις εντός της Prinzhorn, και προσφοράς για μελλοντικές θέσεις που σας ταιριάζουν, 

αξιολόγηση της καταλληλότητας για εργασία στην Prinzhorn, κοινοποίηση των διαδικασιών 

πρόσληψης και επιλογής μας, σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, επαλήθευση των δεδομένων 

που υποβάλατε στη φόρμα αίτησης με συνέντευξη και δοκιμή, αποστολή e-mail για τρέχουσες 

κενές θέσεις βάσει του προφίλ που δημιουργήσατε ή παροχή πληροφοριών σχετικά με αιτήσεις 

εργασίας, εξατομίκευση ειδοποιήσεων που σας ταιριάζουν και επικοινωνία μαζί σας στον ιστότοπό 

μας, εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων και εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Prinzhorn, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για κανένα άλλο σκοπό εκτός 
από την ενημέρωσή σας σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης, διεξαγωγή της διαδικασίας 



 

 

 

 

Prinzhorn Holding GmbH  
Lemböckgasse 21-25      
1230 Vienna         
Austria 

Phone  +43 (0) 50 118 10140 
Fax +43 (0) 50 118 10111 
office@prinzhorn-holding.com 
www.prinzhorn-holding.com 

Place of Business and  
Commercial register court: Vienna 
Commercial register: FN 115068v 
VAT: ATU 36860900 
  

Bank 
UniCredit Bank Austria AG 
IBAN AT14 1200 0518 5809 5301 
BIC   BKAUATWW 
  

υποβολής αιτήσεων, άλλες χρήσεις αναγκαίες σχετικά με τη διαδικτυακή διαδικασία αίτησης και για 
υποχρεωτικούς επίσημους σκοπούς αναφοράς και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που σας παρέχονται. 
 Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την 
Prinzhorn με βάση το προφίλ που έχετε δημιουργήσει για την αίτηση εργασίας σας με σκοπό την 
αποστολή ενός e-mail με πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις. Επιπλέον, όταν 
επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, θέματα όπως η διεύθυνση IP, η κατηγορία συσκευής, οι 
πληροφορίες προγράμματος περιήγησης υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την εξατομίκευση 
του ιστότοπού σας και την προτεραιότητά σας στις κατάλληλες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, τα 
προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ανώνυμα για να μετρήσουν και 
να αναλύσουν τις απαντήσεις στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουμε στο Prinzhorn και 
να πραγματοποιήσουν εσωτερικές αναφορές και στατιστικές μελέτες. 
 
Μεταφορά δεδομένων 

 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Prinzhorn υπόκειται σε δεσμευτικές οδηγίες 
της εταιρείας για την προστασία δεδομένων και συμμορφώνεται με το LPPD και την παραγωγή 
νομοθεσία 
 
Εάν μια τέτοια διεθνής μεταφορά δεδομένων πραγματοποιηθεί σε χώρα με διαφορετικό σύστημα 
προστασίας δεδομένων, η Prinzhorn θα διασφαλίσει ότι η διεθνής μεταφορά δεδομένων δεν 
επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν απαιτείται, η 
Prinzhorn θα σας ενημερώσει για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεθνή μεταφορά 
δεδομένων. 
 
Ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης θα ερωτηθείτε να επιλέξετε ένα από τις ακόλουθες επιλογές: 
 

• Όλοι οι εκπρόσωποι εταιρειών που διαχειρίζονται τη διαδικασία πρόσληψης παγκοσμίως  

• Όλοι οι εκπρόσωποι της εταιρείας που είναι υπεύθυνοι για την πρόσληψη στη χώρα διαμονής 

μου  

• Μόνο εκπρόσωποι εταιρειών που διαχειρίζονται θέσεις εργασίας για τις οποίες κάνω αίτηση. 

Εάν ο αιτών επιλέξει "Όλοι οι εκπρόσωποι εταιρειών που διαχειρίζονται τη διαδικασία πρόσληψης 
παγκοσμίως ", ο αιτών αναγνωρίζει ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα μεταφερθούν εκτός της 
χώρας καταγωγής του και θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους στρατολόγους Prinzhorn στις 
διάφορες χώρες όπου βρίσκεται το Prinzhorn (π.χ. ΕΕ ή Ρωσία) για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παρούσα επιστολή κοινοποίησης κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας. 
 
Εάν ο αιτών επιλέξει "Όλοι οι εκπρόσωποι της εταιρείας που είναι υπεύθυνοι για την πρόσληψη στη 
χώρα διαμονής μου" από τις παραπάνω επιλογές, τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν σε 
εταιρείες Prinzhorn στη χώρα σας με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας. Σε αυτή τη περίπτωση, 
λαμβάνονται όλα τα είδη τεχνικών και διοικητικών μέτρων από την Prinzhorn προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων και να συναφθούν οι απαραίτητες συμφωνίες μεταφοράς 
δεδομένων. 
 



 

 

 

 

Prinzhorn Holding GmbH  
Lemböckgasse 21-25      
1230 Vienna         
Austria 

Phone  +43 (0) 50 118 10140 
Fax +43 (0) 50 118 10111 
office@prinzhorn-holding.com 
www.prinzhorn-holding.com 

Place of Business and  
Commercial register court: Vienna 
Commercial register: FN 115068v 
VAT: ATU 36860900 
  

Bank 
UniCredit Bank Austria AG 
IBAN AT14 1200 0518 5809 5301 
BIC   BKAUATWW 
  

Η Prinzhorn θα διασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και έγκυρους μηχανισμούς  για τη 
μεταφορά και την επεξεργασία των δεδομένων των αιτούντων στις τοποθεσίες της Prinzhorn στις 
χώρες που έχει εγκαταστάσεις. Κατά τη διαδικασία πρόσληψης, οι εσωτερικές πληροφορίες είναι 
προσβάσιμες μόνο από τους υπαλλήλους του Prinzhorn που συμμετέχουν στη διαδικασία 
πρόσληψης. Εάν πραγματοποιείται διεθνής μεταφορά δεδομένων από τη χώρα της Τουρκίας σε 
παραλήπτη σε χώρα με διαφορετικό καθεστώς προστασίας δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι αυτή η 
διεθνής μεταφορά δεδομένων δεν επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο προστασίας των προσωπικών 
σας δεδομένων. 
Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε νομικούς, σε νόμιμες 
εξουσιοδοτημένες δημόσιες αρχές με σκοπό την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο 
των απαιτήσεων και των σκοπών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στα 
άρθρα 8 και 9 του LPPD. 
  
Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν στο SuccessFactor που εδρεύει στο 
εξωτερικό (ένα σύστημα βασισμένο στο cloud που έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει καλύτερα τις 
ομάδες ταλέντων Prinzhorn στη διεξαγωγή της διαδικασίας προσλήψεων.) το οποίο λειτουργεί ως 
επεξεργαστής δεδομένων με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας. 
 
Οι μέθοδοι και η νομική βάση για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων 
 
Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ηλεκτρονικά από την Prinzhorn απευθείας μέσω υμώνς 
μέσω του προφίλ που έχετε δημιουργήσει στο σύστημα που καθορίζεται στην ενότητα 
Σταδιοδρομία στον ιστότοπό μας και μέσω των αιτήσεων εργασίας που έχετε υποβάλει αναλόγως, 
με σκοπό τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης εργασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στο 
πλαίσιο των όρων και των σκοπών για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που 
αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του LPPD, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και να 
μεταφερθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ενδιαφερομένου. Τα προσωπικά 
δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Prinzhorn ενδέχεται να υποστούν 
επεξεργασία με ενημέρωση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του προφίλ ή της αίτησης εργασίας 
σας από εσάς, εφόσον υπάρχει το προφίλ σας. 
  
Cookies 
 
Ο ιστότοπός μας τοποθετεί Session Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που 
αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας μέσω του ιστότοπού μας. Τα Cookies 
σας επιτρέπουν να θυμάστε τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας στον ιστότοπο. Χάρη σε αυτά, 
θυμάστε τις πληροφορίες σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο αργότερα. Μπορείτε πάντα να 
ελέγξετε ή να διαγράψετε αυτά τα cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που 
χρησιμοποιείτε. Εάν διαγράψετε αυτά τα cookies, ωστόσο οι προτιμήσεις σας δεν θα βγαίνουν 
αυτόματα και μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε ξανά. Τα cookies στον ιστότοπο επεξεργάζονται 
δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και για σκοπούς σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης και 
για λόγους συμμόρφωσης με βάση νόμιμου συμφέροντος: 
  

•  Αποθήκευση των προτιμήσεων και των ρυθμίσεών σας 
  

• Επαλήθευση πύλης ηλικίας, 
  

• Αναλύσεις ιστότοπων 
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Μέσω των Cookies συλλέγεται η ημερομηνία σε σχέση με τη διεύθυνση IP σας, τα δεδομένα ηλικίας 
(την ημερομηνία γέννησής σας), το πρόγραμμα περιήγησής σας, τις ρυθμίσεις γλώσσας, τον 
ιστότοπο από τον οποίο προήλθατε και τον ιστότοπο που επισκέπτεστε και τους συνδέσμους που 
κάνετε κλικ κατά τη χρήση του ιστότοπου. 
 
Ασφάλεια Δεδομένων 

 

Νοιαζόμαστε για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας όλων των προσωπικών 

δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του Prinzhorn. Κατά συνέπεια, η Prinzhorn 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία από τους 

κινδύνους μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ζημιάς, απώλειας ή αποκάλυψης προσωπικών 

δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνονται όλα τα είδη τεχνικών και διοικητικών μέτρων και 

παρέχεται η απαραίτητη υποδομή από την Prinzhorn για την ασφάλεια της βάσης δεδομένων 

σταδιοδρομίας όπου γίνεται η αίτηση. Επιπλέον, έχετε επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των 

δεδομένων με ασφάλεια και δεν πρέπει να μοιράζεστε τον λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασής 

σας με κανένα άτομο και θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη σωστή διαδικασία για να συνδεθείτε στο 

σύστημα. 

Επιπλέον, μπορείτε πάντα να διαγράψετε το προφίλ σας στην Prinzhorn. Εάν δεν ενημερώσετε το 

προφίλ σας,θα καταστραφεί μετά από 2 χρόνια. Ταυτόχρονα, μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας πρόσληψης, το προφίλ σας θα καταστραφεί μετά από 2 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη 

τις περιοδικές διαδικασίες διάθεσης μας. 

 

Δικαιώματα Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων που απαριθμούνται στο άρθρο 11 του 
LPPD: 
 
Ως ιδιοκτήτης των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας σχετικά με τα 
δικαιώματά σας στη διεύθυνση dataprotection@prinzhorn-holding.com. Η Prinzhorn ολοκληρώνει 
το αίτημα το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τη 
φύση του αιτήματος. Εάν η συναλλαγή απαιτεί επιπλέον κόστος, θα σας χρεώσουμε το τιμολόγιο 
που έχει οριστεί από την Τουρκική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Τα πραγματικά πρόσωπα των 
οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκτούν τα ακόλουθα 
δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 11 του LPPD: 
 
Το δικαίωμα να γνωρίζουμε εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
  
Το δικαίωμα να λάβει απάντηση εάν τα προσωπικά του δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία, 
  
Το δικαίωμα να γνωρίζουμε το σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
εάν τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται με συνέπεια για τον σκοπό που πρέπει. 
 
Το δικαίωμα να γνωρίζουμε τα τρίτα μέρη στα οποία διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στη 
χώρα ή στο εξωτερικό, 
 
• Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε ατελή ή ακατάλληλη επεξεργασία, 
το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση αυτών των προσωπικών δεδομένων και να γνωστοποιήσει τη 
συναλλαγή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο αυτό, να κοινοποιηθεί στους τρίτους στα οποία 
διαβιβάστηκαν τα προσωπικά δεδομένα, 
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• Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την καταστροφή των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε περίπτωση που εξαλειφθούν οι λόγοι για την επεξεργασία τους, ακόμη και αν έχουν 
υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του LPPD και άλλους σχετικούς νόμους, και να 
ζητήσετε να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή στο πλαίσιο αυτό να κοινοποιηθεί σε τρίτα μέρη στα 
οποία διαβιβάστηκαν τα προσωπικά δεδομένα, 
 
• Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία, αποκλειστικά με αυτόματα μέσα των προσωπικών 
του δεδομένων, που οδηγεί σε δυσμενείς συνέπειες για το υποκείμενο των δεδομένων, 
 
• Το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από την παράνομη 
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. 

 
Ουκρανία: 5 χρόνια 

- Προσθήκη στην Ενότητα 4: Σας ζητείται ρητά να αποφύγετε τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων 
μέσω της πλατφόρμας. Αυτό περιλαμβάνει ιδιαίτερα πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική, εθν ή 
εθνική σας καταγωγή, τις πολιτικές σας απόψεις, τις πεποιθήσεις σας για θρησκευτική ή παρόμοια 
φύση, τη συμμετοχή σας σε πολιτικά κόμματα ή / και οργανώσεις, σε συνδικάτα, σε θρησκευτικές 
κοινότητες ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις με έναν ιδεολογικό προσανατολισμό, την κατάσταση 
της υγείας σας, τη σεξουαλική σας ζωή, τα βιομετρικά δεδομένα σας, τα γενετικά σας δεδομένα, 
τυχόν δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν ή ποινικές καταδίκες εναντίον 
ενός φυσικού προσώπου, τυχόν δεδομένα σχετικά με εντολές περιορισμού που εκδίδονται 
εναντίον ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται εναντίον ενός 
φυσικού προσώπου βάσει του ουκρανικού νόμου σχετικά με τις λειτουργικές έρευνες, τυχόν 
δεδομένα σχετικά με τη χρήση βίας οποιουδήποτε είδους εναντίον ενός φυσικού προσώπου και 
τυχόν δεδομένα σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτονται ή / και τις διαδρομές που ταξιδεύει 
ένα φυσικό πρόσωπο . Η Prinzhorn διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργαστεί τέτοια δεδομένα 
- Προσθήκη στην Ενότητα 8: Χρήση δεδομένων από εταιρείες που εδρεύουν εκτός Ουκρανίας: εάν 
υποβάλλετε αίτηση για θέση σε εταιρεία που εδρεύει στην Ουκρανία, αλλά τα δεδομένα σας 
υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία από εταιρεία ομίλου που εδρεύει εκτός Ουκρανίας (όπως 
Αυστρία ή Γερμανία ), θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε το κατάλληλο επίπεδο προστασίας 
για τέτοια προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον ουκρανικό νόμο σχετικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων · Επιπλέον, διασφαλίζουμε επίσης ότι τα αντίστοιχα προσωπικά 
δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. 
- Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων: έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα 
προσωπικά σας δεδομένα: 
- Το δικαίωμα γνώσης των πηγών συλλογής, της τοποθεσίας των προσωπικών σας δεδομένων, 
του σκοπού της επεξεργασίας τους, της τοποθεσίας ή / και της κατοικίας (εγγραφή) του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του επεξεργαστή αυτών των προσωπικών δεδομένων ή το δικαίωμα 
παραχώρησης αντίστοιχης εξουσίας πληρεξούσιο για τα εξουσιοδοτημένα άτομα να λαμβάνουν 
τέτοιες πληροφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο · 
- Το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με τους όρους πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, 
ιδίως πληροφορίες σχετικά με τρίτα μέρη που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα. 
Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. 
- Το δικαίωμα να λάβετε απάντηση σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία, καθώς και να λαμβάνετε το περιεχόμενο των προσωπικών σας δεδομένων εντός 
30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικές 
απαιτήσεις για το αντίθετο. 
- Το δικαίωμα αποστολής αιτιολογημένου αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας προκειμένου να 
αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 
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- Το δικαίωμα υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος προκειμένου να επιτευχθεί η τροποποίηση ή η 
καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων από υπεύθυνο επεξεργασίας ή επεξεργαστή αυτών 
των προσωπικών δεδομένων, εάν αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία παράνομα ή 
είναι ανακριβή. 
- Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από παράνομη επεξεργασία και 
τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημιά λόγω σκόπιμης απόκρυψης, μη παράδοσης ή 
καθυστερημένης παράδοσης αυτών των δεδομένων, καθώς και προστασίας από παράδοση 
πληροφοριών που είναι ανακριβείς ή που βλάπτουν την τιμή, την αξιοπρέπεια ή την επιχειρηματική 
φήμη ενός φυσικού προσώπου · 
- Το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας ή σε 
δικαστήριο · 
- Το δικαίωμα εφαρμογής νομικών προστατευτικών μέτρων σε περίπτωση παραβίασης των νόμων 
σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά τη χορήγηση δήλωσης συναίνεσης, 
το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μέσω κρατήσεων. 
- Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων · 
- Το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία σε περίπτωση αυτόματης 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
Το δικαίωμα προστασίας έναντι αυτοματοποιημένων αποφάσεων που έχουν νομικές συνέπειες για 
εσάς. 
 


