
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  (εφεξής «Δήλωση») απευθύνεται 
σε εσάς, ως υποψήφιο εργαζόμενο στη «Flexopack S.A.», η οποία εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, 
οδός Ηφαίστου 37, τηλ: 210-6680000 (εφεξής "Εταιρεία" ή "Εμείς"). 
Όλες οι αναφορές σε «απασχόληση» ή/ και «εργασία» ισχύουν εξίσου και για τις θέσεις 
πρακτικής άσκησης (ανάλογα με την περίπτωση). 
 
Κατά την υποβολή αίτησης για εργασία στην Εταιρεία μας, η Εταιρεία συλλέγει, διατηρεί και 
επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με εσάς που αποτελούν προσωπικά σας δεδομένα. 
 
[Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας και τις διαδικασίες προστασίας 
δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε ηλεκτρονικά στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 
(https://www.flexopack.com/wp-content/uploads/2020/11/Data-Privacy-
Policy_FLEXOPACK_GR.pdf) ή/και να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση: Ηφαίστου 37, 19400, Κορωπί Αττικής, τηλεφωνικά καλώντας: 210-6680000 ή μέσω 
e-mail στη διεύθυνση: gdpr@flexopack.com.] 

Από πού συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς: 
(i) απευθείας από εσάς, όταν αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, ή 
(ii) έμμεσα, σε περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση μέσω πλατφόρμας/γραφείου ανθρώπινου 
δυναμικού κ.λπ. 
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί επίσης να συλλέγονται κατά την διάρκεια της χρήσης της 
ιστοσελίδας μας. [Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και τη 
σχετική με αυτή πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας: 
https://www.flexopack.com/images/website-terms/FLEXOPACK_Website-Use-Privacy-Policy-Terms_-f-

Use_GR-160718.pdf]. 
 
Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε 

Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται, ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με την 
αίτηση απασχόλησής σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) του 
ονόματός σας, του φύλου, του αριθμού ταυτότητάς σας ή του αριθμού διαβατηρίου σας, της 
ημερομηνίας γέννησής σας, της εθνικότητας, της χώρας και της πόλης γέννησής σας, (β) της 
ταχυδρομικής σας διεύθυνσης, των αριθμών τηλεφώνου σας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και άλλων στοιχείων επικοινωνίας σας, (γ) του βιογραφικού σας σημειώματος, 
των ακαδημαϊκών προσόντων και εκπαίδευσής σας, των επαγγελματικών προσόντων και των 
πιστοποιήσεων και συστατικών επιστολών σας, (δ) του ιστορικού απασχόλησης και κατάρτισής 
σας, και (στ) εικόνων/φωτογραφιών σας που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στην αίτησή σας. 
 
Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας 
για απασχόληση στην Εταιρεία μας, καθώς και για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και 
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την ακρίβεια των προσωπικών και επαγγελματικών σας στοιχείων και άλλων πληροφοριών που 
μας παρέχετε. 
Δεν θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα και τα δικαιολογητικά αυτού έγγραφα, αν 
υπάρχουν, για να σας ενημερώσουμε για πιθανές μελλοντικές θέσεις εργασίας που 
ανταποκρίνονται στα προσόντα σας, εκτός εάν μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η συναίνεσή σας θα παραμείνει έγκυρη μέχρι την ημερομηνία που 
τυχόν ανακληθεί από εσάς εγγράφως. 
 
Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση 
των παραπάνω σκοπών ή για όσο απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Σε περίπτωση που έχετε συναινέσει να σας ενημερώνουμε για μελλοντικές διαθέσιμες 
ευκαιρίες εργασίας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους 
για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και οπωσδήποτε όχι 
περισσότερο από όσο χρειάζεται για το σκοπό αυτό. 
Για όσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα σας από την Εταιρεία, θα εφαρμόζουμε και έχουμε 
πάντα σε ισχύ τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως απαιτεί ο νόμος, για να 
διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων. Θα διασφαλίζουμε επίσης την 
ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης στα δεδομένα σας και του περιορισμού τυχόν τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή 
ζημίας αυτών. 
 
Χρήση και πρόσβαση στα δεδομένα σας 

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν για τους παραπάνω σκοπούς και μόνο για δική μας 
διαχειριστική και διοικητική χρήση. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες σας θα αποκαλυφθούν μόνο 
στο αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή άλλου αρμόδιου προσωπικού (π.χ. διευθυντικά στελέχη 
που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης). 
Τα προσωπικά σας δεδομένα κατά κανόνα δεν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ο.Χ. Εάν τυχόν η 
διαβίβαση σε τρίτη χώρα απαιτείται εκ του νόμου, η Εταιρεία θα την πραγματοποιήσει μόνο 
όπου υφίσταται επαρκές επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως 
υποκειμένων των δεδομένων ή όπου υπάρχουν εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
πρότυπων συμβατικών ρητρών, που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη προστασία των δεδομένων 
σας.   
Μπορεί επίσης να μεταφερθούν πληροφορίες σας σε τρίτους, εάν είμαστε νομικά 
υποχρεωμένοι να το πράξουμε, ή εντός του ομίλου εταιρειών μας, για λόγους εσωτερικής 
διαχείρισης και κεντρικής διοίκησης και για σκοπούς που συνδέονται με τις επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες ή/και με την αξιοποίηση της αίτησης εργασίας σας, όπως για παράδειγμα σε 
εταιρείες φύλαξης και διατήρησης αρχείων για λογαριασμό της Εταιρείας, σε δικηγόρους και 
λοιπούς συμβούλους της Εταιρείας ή/και σε αρμόδιες αρχές, όποτε τυχόν τούτο απαιτείται από 
το νόμο. 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, φροντίζουμε αυτό να γίνεται μόνο όπου είναι απαραίτητο και 
μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονιστικές απαιτήσεις και διασφαλίζουμε ότι 



 
 

αυτά τα τρίτα μέρη έχουν αναλάβει τις κατάλληλες υποχρεώσεις επεξεργασίας δεδομένων για 
να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας. 
Όταν η Εταιρεία βασίζεται σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία, για την εκτέλεση της 
επεξεργασίας εκ μέρους της, επιλέγει όσους παρέχουν επαρκές επίπεδο και μέτρα  προστασίας 
και προβαίνει σε εύλογες ενέργειες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εκτελούντων με 
τα μέτρα αυτά. 
 
Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ 

Δε χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για διαδικασίες που παράγουν 
έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζουν σημαντικά κατ’ανάλογο τρόπο και οι αποφάσεις μας 
λαμβάνονται βάσει ανθρώπινης (επαν)εξέτασης. Δεν προβαίνουμε στην κατάρτιση προφίλ κατά 
την έννοια της ισχύουσας περί προσωπικών δεδομένων νομοθεσίας.   
 
Μελλοντική χρήση και ενημέρωση 

Εάν τυχόν στο μέλλον χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για άλλο 
σκοπό από εκείνο για τον οποίο αυτά αρχικώς συλλέχθηκαν, θα σας ενημερώσουμε για το 
σκοπό αυτό και θα σας παράσχουμε κάθε σχετική πληροφορία, εάν αυτός δεν είναι συμβατός 
με τον αρχικό.  
 
Τα δικαιώματά σας 

Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεσή σας και να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να 
χρησιμοποιούμε ή/και να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κάποιον ή για όλους 
τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.  
Μετά την παραλαβή της γραπτής αίτησής σας για ανάκληση της συγκατάθεσής σας, ενδέχεται 
να χρειαστούμε εύλογο χρόνο (ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αντίκτυπό 
του στη σχέση μας με εσάς) έτσι ώστε το αίτημά σας να υποβληθεί σε επεξεργασία και για να 
σας ειδοποιήσουμε για τις συνέπειες αυτού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών συνεπειών 
που ενδέχεται να επηρεάσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σε σχέση με εμάς. 
Γενικά, θα προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε και να υλοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 
τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. 
Σε περίπτωση που αποφασίσετε να ακυρώσετε την ανάκληση της συναίνεσής σας, 
παρακαλούμε να μας ενημερώνετε γραπτώς με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. 
Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει το δικαίωμά μας να συνεχίζουμε 
να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε και να αποκαλύπτουμε προσωπικά σας δεδομένα όποτε η 
συλλογή, χρήση και αποκάλυψη χωρίς τη συγκατάθεσή σας επιτρέπεται ή απαιτείται σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία ή στηρίζεται σε άλλη νομική βάση επεξεργασίας. 
Έχετε επίσης όλα τα δικαίωματα που κατά περίπτωση προβλέπει η νομοθεσία περί προσωπικών 
δεδομένων, όπως το δικαίωμα πρόσβασης (το δικαίωμα δηλαδή να ενημερώνεστε, κατόπιν 
αιτήματός σας, για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία 
και να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία αυτή), το 
δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη 
συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων, ενώ - εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις  - 



 
 

έχετε επιπλέον το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή/και φορητότητας των 
δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.  
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στην 
Εταιρεία ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ηφαίστου 37, 19400, Κορωπί Αττικής, τηλεφωνικά 
καλώντας: 210-6680000 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: gdpr@flexopack.com.  
Επίσης, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, 
μπορείτε να απευθνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr / Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα / τηλ.: 210 6475600 / fax: 0030-210-
6475628/e-mail: contact@dpa.gr). 
 
Τι συμβαίνει όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 

Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα και ολοκληρώνοντας την διαδικασία αίτησης 
απασχόλησης στην Εταιρεία μας: 
 (α) αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και  κατανοήσει το περιεχόμενο της παρούσας 
Δήλωσης σχετικά με την συλλογή, χρήση ή/και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων 
από εμάς για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, και 
 (β) σε περίπτωση που έχουμε λάβει την αίτηση εργασίας σας ή τα προσωπικά σας 
δεδομένα από οποιονδήποτε τρίτο σύμφωνα με τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα 
Δήλωση, εγγυάστε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει εξουσιοδοτηθεί δεόντως από εσάς να αποκαλύψει 
τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα 
Δήλωση. 
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