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Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν τους 

υποβάλλοντες Βιογραφικό Σημείωμα για την κάλυψη θέσης εργασίας. 

Η Εταιρεία μας έχει ως βασική προτεραιότητά την προστασία των προσωπικών σας 

δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται και συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα 

νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με το είδος των 

δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.  

Με την οικειοθελή υποβολή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και στοιχεία του βιογραφικού σας 

σημειώματος, συναινείτε στην αποθήκευση, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση των 

δεδομένων αυτών για τους σκοπούς που αναλύονται κατωτέρω. 

Παρακαλούμε όπως, κατά την υποβολή της αίτησης και των σχετικών εγγράφων, μην 

κοινοποιείτε στοιχεία που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που σας αφορούν (ενδεικτικά στοιχεία που αφορούν ποινικές καταδίκες, 

δεδομένα υγείας, πολιτικές πεποιθήσεις, κ.λπ.), όπως αυτά ορίζονται από τον Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679  

1. Γενικές πληροφορίες και υπεύθυνος επεξεργασίας 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ("Coffee 

island" ή "εμείς"), με έδρα την Πάτρα (αριθ. 30 παρ. Βρυσακίων) , με αριθμό ΓΕΜΗ 

129514916000, ΑΦΜ: 800563867 ΔΟΥ Γ. Πατρών , είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τη 

συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως αυτά 

συλλέγονται και αποθηκεύονται με την αποστολή του βιογραφικού σας. 

2.Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και πώς 

Όταν μας υποβάλλετε τα στοιχεία επικοινωνίας και το βιογραφικό σας μέσω οποιοδήποτε 

ορισθέντος απ΄εμάς μέσου-τρόπου, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά 

δεδομένα σας που περιέχονται σε αυτό (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, 

στοιχεία για την εκπαίδευση και την επαγγελματική σας εμπειρία). Τα δεδομένα αυτά τα 

συλλέγουμε απευθείας από εσάς.  

 

3.Σκοποί επεξεργασίας 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αρχική εκτίμηση της αιτήσεως σας , ο έλεγχος αυτής, η 

εξέταση του ενδεχομένου πρόσληψης και η τυχόν επιλογή σας, καθώς και η επανεκτίμηση 

της αίτησής σας σε μεταγενέστερο χρόνο για τη στελέχωση της ίδιας ή άλλης θέσης εργασίας 

εντός της Εταιρείας μας ή του ομίλου εταιρειών μας βάσει της αξιολόγησης του βιογραφικού 

σημειώματος σας, εντός πάντα του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης των δεδομένων που 

ορίζεται κατωτέρω, ενώ θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας 

προσκαλέσουμε σε πιθανή συνέντευξη ή για να σας ενημερώσουμε για την επιλογή μας. 

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων πριν την πρόσληψή σας μπορεί να λάβει μόνο 

εντός της Εταιρείας μας, σε εντεταλμένους υπαλλήλους ή συνεργάτες μας, ενώ ουδεμία 

περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων θα λαμβάνει χώρα από εμάς . 

Εφόσον χρειαστεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. εταιρεία του 
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ομίλου μας), δεν θα προβούμε στην αποκάλυψη αυτή χωρίς προηγουμένως να σας 

ενημερώσουμε, εκτός εάν τέτοια αποκάλυψη απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, τυχόν 

απόφαση των αρμοδίων αρχών ή Δικαστηρίων και με την εξαίρεση της αποκάλυψης, η οποία 

λαμβάνει χώρα προς επιβεβαίωση τυχόν συστάσεων (συστατικές επιστολές από 

προηγούμενους εργοδότες κλπ.) που αναφέρετε στην αίτησή σας-βιογραφικό σας και στην 

οποία ρητώς συναινείτε δια του παρόντος. 

Νομική βάση της επεξεργασίας: Η συγκατάθεσή σας. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το 

δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας , χωρίς αυτό να επηρεάζει 

τη νομιμότητα της εκ μέρους μας επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων πριν από την 

ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας 

σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όμως η ανάκληση 

της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της 

ανάκλησης.  

4. Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας,  

φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Γ.Κ.Π.Π.Δ 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, 

διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του 

δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Τα δικαιώματα αυτά και οποιαδήποτε επικοινωνία σας μαζί μας για θέματα προσωπικών 

δεδομένων, ασκούνται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος-αιτήματος στο 

privacy@coffeeisland.gr, δωρεάν, εκτός αν αδικαιολόγητα επαναλαμβάνονται συχνά 

αιτήματά σας και δημιουργούν για εμάς διαχειριστικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το 

σχετικό κόστος. 

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό 

μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του 

σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους 

λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για 

δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του 

αιτήματος και του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων. 

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη 

εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων. 

Έχετε υπόψη ότι για τα αιτήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία ή τις κατευθυντήριες γραμμές της Εταιρείας ενδέχεται να ζητηθεί η εκ 

νέου σύνταξή τους ή να απορριφθούν, και ότι ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοια αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων και άλλους νόμους και 

κανονισμούς.  

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε 

παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα 

μορφότυπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαβιβάσουμε, κατ’ απαίτησή σας, τα 

δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό. 

mailto:privacy@coffeeisland.gr
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Μπορείτε, επίσης σε κάθε περίπτωση, αν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας, να 

υποβάλετε παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία 

μπορεί να δεχθεί την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό 

της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). 

5.Διατήρηση προσωπικών δεδομένων 

Ο ανώτατος χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας που υποβάλλετε με το 

βιογραφικό σας είναι 18 μήνες μετά την υποβολή τους, με σκοπό την τυχόν επανεκτίμηση 

της αιτήσεως για την ίδια ή παρόμοια θέση εργασίας που μπορεί να προκύψει εντός της 

Εταιρείας ή του ομίλου εταιρειών μας. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα σας μπορεί να 

διαγραφούν ανά πάσα στιγμή και πριν την πάροδο 18μηνου όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω 

σκοπός επεξεργασίας τους.  

6.Ασφάλεια δεδομένων 

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, για τη διασφάλιση 

του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης 

μορφής αθέμιτη επεξεργασία. 

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η 

Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του 

διαδικτύου, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ 

απόλυτα ασφαλής. 

Στις περιπτώσεις που ως υπεύθυνος επεξεργασίας διαβιβάσουμε κατόπιν της συναίνεσής 

σας τα δεδομένα σας σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία, αφενός καθορίζουμε εμείς τα 

επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας (τρόπο, μέσα, περίοδο διατήρησης κλπ) και αφετέρου 

υπογράφουμε ειδική σύμβαση με τους εκτελούντες την επεξεργασία προκειμένου να 

διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία θα διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, 

ότι θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της 

ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί 

ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματά του. 

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αποκλειστικά 

αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια. 

8. Τροποποιήσεις 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων με 

αριθμ. 2016/679/ΕΕ. Σε περίπτωση επικαιροποίησης οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί 

στην παρούσα ιστοσελίδα και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης. 

 

http://www.dpa.gr/

