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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων δεδομένων
αποτελεί συλλογική προσπάθεια και απαιτεί συνεργασία και καλή θέληση από όλους όσους
συνδέονται με τις οργανωτικές δομές της Εταιρείας Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης
Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» (εφεξής αναφερόμενη ως «Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ»
ή ως «ΝΟΣΤΟΣ» ή ως «εταιρεία»), είτε ως όργανα διοίκησης είτε ως μέλη του προσωπικού.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή ως
«GDPR») του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,
συνδράμει σε αυτή τη διαδικασία, παρακολουθεί και εποπτεύει τη συμμόρφωση στον ως
άνω Κανονισμό. Όμως, η ουσιαστική προστασία των ανθρώπων που δέχονται ή παρέχουν
υπηρεσίες στην εταιρεία είναι μέλημα όλων όσων υπηρετούν σε μία μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία, με κοινό χαρακτηριστικό όλων την αγάπη για το αντικείμενό τους αλλά και την
διάθεση για συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων, τους ώστε
να γίνονται περισσότερο αποτελεσματικοί στην εργασία τους. Σας παρακαλούμε να
αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση της παρούσας Πολιτικής, ώστε να καταστεί
απόλυτα σαφής ο λόγος και ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
για τους σκοπούς και τις διαδικασίες της Εταιρείας μας, σύμφωνα με τον Νέο Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιεί η παρούσα Πολιτική έχουν νομική σημασία
και ορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:
«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς
τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά
περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε
πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο
ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό
αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη
σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική
ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με
πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή
με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του
δεδομένα.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή
υπηρεσία ή άλλο φορέα που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων.
Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL).
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1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
Με κεντρικό άξονα τις αρχές του ανθρωπισμού που διέπουν την κοινωνία και τον
σύγχρονο πολιτισμό, η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητά σας, αλλά και
την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και
εθνική νομοθεσία.

1. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, σας ζητάμε να μας παράσχετε τα
στοιχειώδη προσωπικά σας δεδομένα, ιδιαίτερα τα προσωπικά στοιχεία σας που
προκύπτουν από την ταυτότητά σας, όπως ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, χώρα
καταγωγής, φύλο, ημερομηνία γέννησης.
Ζητούμε επίσης στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο κινητό, διεύθυνση και στοιχεία
διαμερίσματος που έχει οριστεί. Επιπρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησής σας που συλλέγουμε
είναι η γλώσσα, τρίπτυχο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, κάρτα ΟΑΕΔ (αν έχετε βγάλει για κοινωνικό επίδομα),
case number, αριθμός ταυτότητας υπηρεσίας ασύλου (asylum case number, asylum card
number), progress individual ID - focal point ID, progress registration group ID (για
ωφελούμενες οικογένειες), αλλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως ΑΜΚΑ, ιατρικό
ιστορικό, ημερομηνία και στοιχεία συνεδριών, ημερομηνία προσέλευσης, τραπεζικός
λογαριασμός, ημερομηνία αναγνώρισης ως πρόσφυγας, τόπος προηγούμενης διαμονής.
Εάν παρέχετε οικειοθελώς πληροφορίες επικοινωνίας των οικείων σας ή των μελών της
οικογένειάς σας, αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση
να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τέλος, επεξεργαζόμαστε
δεδομένα που αναγράφονται σε έντυπα παραπόνων σας, στα παρουσιολόγια επισκεπτών
και εικόνες από το σύστημα βιντεοπαρακολούθησης.
Σε περίπτωση που επισκέπτεστε την Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ κατόπιν παραπομπής από τρίτο
φορέα, ενημερώνουμε τον τελευταίο και καταγράφουμε τα στοιχεία παραπομπής, μόνο
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς της ορθής υλοποίησης του
προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, παρακαλώ
απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (βλ. Στοιχεία
επικοινωνίας κατωτέρω).
2. Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Είναι απαραίτητο για εμάς να κάνουμε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με στόχο
την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση του εκάστοτε αιτήματος
σας. Η συμφωνία παροχής υπηρεσιών αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων.
3. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι αναγκαία για τη διαχείριση
αιτήματος σας ως ενδιαφερόμενο μέρος, για την εγκατάσταση σας σε διαμερίσματα, για τη
νόμιμη και εύρυθμη υλοποίηση προγραμμάτων ενηλίκων ή οικογενειών εν γένει (έργο
Ύπατης Αρμοστείας), για την ενημέρωση χρηματοδότη για την πορεία του έργου, τον
προγραμματισμό των ραντεβού σας, για την παρακολούθηση ορθής λειτουργίας των
ξενώνων που διαχειρίζεται ο φορέας, νόμιμη και εύρυθμη υλοποίηση προγραμμάτων,
έγκριση και πληρωμή εξόδων μετακίνησης, για τη διεκπεραίωση παραπόνων, τη
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διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων, διεκπεραίωση αιτημάτων εισαγγελικών και
αστυνομικών Αρχών, σύνταξη εξουσιοδοτήσεων για τους εργαζόμενους προκειμένου να
προβούν σε μια πράξη εκ μέρους και προς όφελος της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, και για την
εκτέλεση των υπηρεσιών που ενδέχεται να χρειάζεστε.
4. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα 5 ετών. Όταν η νομική μας
υποχρέωση για τη διατήρηση των δεδομένων σας λήξει, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας
ή θα προβούμε στην άμεση ανωνυμοποίησή τους, εκτός εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή
σας να διατηρήσουμε τα αρχεία σας για επιπλέον διάστημα. Παράλληλα και κατ’ εξαίρεση,
η εταιρεία μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 5 ετών, μόνο στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για την
εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της, προκειμένου να αμυνθεί έναντι αξιώσεων.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα λάβετε σχετική ενημέρωση.
5. Οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο τα δεδομένα
σας που είναι απολύτως απαραίτητα με τους κάτωθι αποδέκτες:
- Χρηματοδότες όπως πχ. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
- Οργανισμούς όπως: ΕΠΑΨΥ, ΔΙΟΤΙΜΑ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΝΟΡΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΚΟ, νοσοκομεία κ.α.
- Εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές
- Υπηρεσίες όπως: Υπηρεσία Ασύλου, ΕΚΚΑ κ.α.
- Υπουργεία όπως: Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής και Υπουργείο
Οικονομικών κ.α.
- Νομικές υπηρεσίες, διερμηνείς και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι προβαίνουν
σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό της
εταιρείας δυνάμει ισχυρών συμβατικών δεσμεύσεων και οι οποίοι έχουν επιλεγεί με
κριτήριο την ουσιαστική εφαρμογή υψηλού επιπέδου μέτρων ασφάλειας,
αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
6. Τα δικαιώματα σας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων
Σύμφωνα με τη Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων έχετε τα
ακόλουθα δικαιώματα:
α. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
Δικαιούστε να λάβετε επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία και
ότι διαθέτετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, όπως και σε
άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες.
β. Δικαίωμα για διόρθωση των δεδομένων σας
Δικαιούστε να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα συμπληρώσετε σε
περίπτωση ανακρίβειας ή ελλείψεων.
γ. Δικαίωμα για διαγραφή των δεδομένων σας
Δικαιούστε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας.
δ. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την επεξεργασία των
δεδομένων που πραγματοποιείται από την Εταιρεία.
ε. Δικαίωμα για περιορισμό της επεξεργασίας
Μπορείτε να ζητήσετε να παύσει προσωρινά ή να καταργηθεί η επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων. Το έγκυρο και έγκαιρο αίτημά σας θα σημαίνει ότι θα έχουμε
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τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά όχι να προβούμε σε
περεταίρω επεξεργασία.
στ. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας
Δικαιούστε να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για
προσωπικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Έχετε το δικαίωμα να μετακινήσετε, να
αντιγράψετε ή να μεταφέρετε προσωπικά δεδομένα εύκολα και με ασφαλή τρόπο, χωρίς
να παρεμποδίζεται η χρηστικότητά τους.
ζ. Δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας συγκατάθεσής σας
Εάν επιθυμείτε την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας (μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας
παρακάτω).
7. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Το προσωπικό μας και οι συνεργάτες μας, όντας πλήρως εκπαιδευμένοι και με συνεχή
επιμόρφωση, φροντίζουν για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών και φροντίδας προς
όλους όσους εμπιστεύονται την εταιρεία μας. Η ασφαλής διατήρηση των δεδομένων σας
είναι προτεραιότητα για εμάς. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια
από εμάς ή από τους προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες μας. Όταν οι συνεργάτες μας
επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας, απαιτούμε υψηλό επίπεδο προστασίας.
Διασφαλίζουμε ότι βρίσκονται σε ισχύ εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη
διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια και κακή χρήση, καθώς και από
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταφορά. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωση
περιλαμβάνουν έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (role based access control),
ψευδωνυμοποίηση, ή και άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
8. Ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων για υπαλλήλους και λοιπούς
εργαζόμενους/συνεργάτες μπορεί να ενημερώνεται ανά διαστήματα για να αντικατοπτρίζει
τις απαραίτητες αλλαγές στις πρακτικές απορρήτου μας. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τακτικά
την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσωπικών δεδομένων εργαζομένων.
9. Ερωτήσεις και σχόλια
9.1 Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας
απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με την εταιρεία μας στο ακόλουθο
τηλέφωνο 210 8815310, καθώς και στο email: info@nostos.org.gr
9.2 Υπεύθυνος για την Προστασία των Δεδομένων σας στην εταιρεία μας έχει ορισθεί η
Αθηνά Κωνσταντούλα (email επικοινωνίας dpo@nostos.org.gr ).
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τυχόν καταγγελίες στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι
η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί
της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr. Ωστόσο, θα σας ενθαρρύναμε, πριν το
πράξετε, να μας ενημερώσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να
προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά, το συντομότερο δυνατόν.
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2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ «Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.
ΝΟΣΤΟΣ»
1. Εισαγωγή και πεδίο Εφαρμογής
1.1 Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, εκδίδει την
παρούσα Πολιτική.
1.2 Πεδίο εφαρμογής της είναι όλοι όσοι έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας οποιουδήποτε
είδους με την Εταιρεία, οι κάθε είδους συνεργάτες κατά την εκτέλεση των σκοπών της
Εταιρείας, καθώς και τρίτοι εργολάβοι ή υπεργολάβοι, συμπεριλαμβανομένων όσων
απασχολούνται με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή δανεισμένο προσωπικό. Δηλαδή,
για τους σκοπούς την παρούσας, ως Εργαζόμενοι νοούνται ιδιώτες που προσφέρουν
υπηρεσίες στην Εταιρεία πέρα από το πλαίσιο της μόνιμης απασχόλησης με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας. Η εν λόγω αναφορά σε όλα τα παραπάνω είδη συμβάσεων δε
σκοπεύει, ούτε και πρέπει να ερμηνευτεί ως μετατροπή της εκάστοτε εργασιακής σχέσης σε
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, καθώς η παρούσα κατηγοριοποίηση δικαιολογείται
αποκλειστικά και μόνο από την αναγκαιότητα επεξεργασίας των ιδίων προσωπικών
δεδομένων κατά την διάρκεια διαχείρισης των σχέσεων.
2. Νομική βάση της Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας θα επεξεργάζεται
τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς καθίσταται απαραίτητο για την εκτέλεση της
σύμβασής σας και για λόγους συμμόρφωσης με τις νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας.
3. Είδη Προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε
3.1 Κατά τη διάρκεια και σε σχέση με την εργασία σας στην Εταιρεία, διαχειριζόμαστε
προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς και άλλους ιδιώτες των οποίων τα προσωπικά
δεδομένα έχουν δοθεί σε εμάς.
3.2 Tα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν:
α. Δεδομένα ταυτοποίησής σας, για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο σας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ.
Μητρώου ΙΚΑ, ΑΜΑ, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή
κατάσταση, υπηκοότητα.
β. Πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα, τα επιτεύγματα ή / και τις
δεξιότητες σας για παράδειγμα, βιογραφικό, Τίτλους σπουδών, πιστοποιήσεις γνώσεων,
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προϋπηρεσία.
γ. Εθνικά ή άλλα έγγραφα ταυτοποίησης, για παράδειγμα, την ταυτότητά σας, το δίπλωμα
οδήγησης, αντίγραφο κάρτας διαδρομών, φωτογραφία.
δ. Πληροφορίες επικοινωνίας, για παράδειγμα, τη διεύθυνση κατοικίας σας, το τηλέφωνο
σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, πληροφορίες επικοινωνίας κοντινού σας
προσώπου που έχετε ορίσει σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού.
ε. Πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, όπως πιστοποιητικό υγείας,
αναρρωτικές άδειες, ιατρικό φάκελο, έντυπα εργατικών ατυχημάτων, ιατρικά
πιστοποιητικά, εκθέσεις για την καλή κατάσταση της εργασίας.
στ. Άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την εργασία σας, για παράδειγμα, το ωράριο και
το πρόγραμμα εργασίας σας (βάρδιες), το επίπεδο μισθών και τη φύση της σύμβασης,
παρουσιολόγιο και global time sheet, έντυπα παραπόνων, τη σύμβαση με την εταιρεία μας.
ζ. Χρηματοοικονομικά στοιχεία, για παράδειγμα, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού,
φορολογικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές σας από την Εταιρεία μας,
συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής μισθού, μπόνους, υπερωριών και άλλων στοιχείων
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μεταβλητής αμοιβής, των εξόδων και των επιδομάτων που έχει συμφωνήσει να καταβάλει
ή έχει καταβάλλει η Εταιρεία.
η. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των συστημάτων, των συσκευών και των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, για παράδειγμα τον υπολογιστή σας και / ή το
αναγνωριστικό κινητής ή άλλης συσκευής, αριθμούς τηλεφώνου κινητού και άμεσης
κλήσης, αναγνωριστικό χρήστη, διευθύνσεις IP, αρχεία καταγραφής, απογραφές λογισμικού
και υλικού, πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας και το
υλικό καμερών παρακολούθησης CCTV.
4. Πηγές από τις οποίες συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα
4.1 Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ή ειδικά προσωπικά δεδομένα από εσάς άμεσα και σε
ορισμένες περιπτώσεις από άλλες πηγές (έμμεσα). Οι πηγές, άμεσες και έμμεσες,
περιλαμβάνουν:
α. Πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε δικαστική, διαιτητική ή πειθαρχική διαδικασία
στην οποία εμπλέκεστε ή μπορεί να εμπλακείτε. (άμεσα, πχ – παράδοση Ποινικού Μητρώου
κατά την πρόσληψη όπου απαιτείται).
β. Πληροφορίες σχετικά με την καριέρα σας πριν από την έναρξη της συνεργασίας σας με
την Εταιρεία και άλλες πληροφορίες σχετικά με την καταλληλόλητά σας για εργασία στην
Εταιρεία από οποιονδήποτε έχετε ορίσει ως πρόσωπο που μπορεί να παρέχει συστάσεις ή
έχει συνεργαστεί μαζί σας στο παρελθόν.
γ. Πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς σας να
εκτελείτε εργασία και / ή ειδικότερα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον γιατρό
σας ή τον ιατρό της Εταιρείας.
δ. Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.
ε. Ορισμένες δημόσιες πληροφορίες από δημόσιες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του
διαδικτύου και των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης/ social media, όπως LinkedIn,
Facebook (έμμεσα - εφόσον τα δεδομένα είναι δημόσια) και
στ. Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να συμμετέχετε ή να λαμβάνετε κάθε είδους
παροχές δυνάμει οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή συνταξιοδοτικού προγράμματος που
παρέχεται ή διαχειρίζεται η Εταιρεία από τον σχετικό ασφαλιστικό οργανισμό ή από τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
5. Σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα
5.1 Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ συλλέγει και επεξεργάζεται τα απλά προσωπικά και ευαίσθητα
προσωπικά σας δεδομένα, κυρίως για τη διαχείριση της σύμβασής σας και της σχέσης σας
με αυτή.
5.2 Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ μπορεί επίσης να συλλέγει και να χρησιμοποιεί προσωπικά
δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για άλλους νόμιμους σκοπούς, προκειμένου:
α. να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των
εργασιών μας όπως - για παράδειγμα - την ασφάλεια / διαχείριση συστημάτων
πληροφορικής και τεχνολογίας, τη λογιστική, την εξυπηρέτηση ωφελούμενων ή τον
οικονομικό σχεδιασμό και
β. να διερευνήσουμε πιθανές παραβιάσεις νόμιμων ή συμβατικών υποχρεώσεων από εσάς,
από εμάς ή μέλη του προσωπικού μας ή / και για τις εσωτερικές μας πολιτικές (άρθρο 4(12)
του GDPR). Για παράδειγμα, ενδέχεται να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα ή την
τοποθεσία περιήγησης ή επικοινωνίας σας όταν χρησιμοποιείτε συσκευές ή συστήματα της
Εταιρείας, εάν υποψιαστούμε ότι έχετε εμπλακεί σε απατηλή συμπεριφορά, δόλια
δραστηριότητα ή δραστηριότητες που είναι ανταγωνιστικές ή ασυμβίβαστες με την
εργασία σας στην Εταιρεία.
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5.3 Σε άλλη περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί επίσης να επεξεργάζεται συγκεκριμένα απλά
προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους, που
αποτελούν τη νόμιμη βάση για την επεξεργασία:
α. Προς συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, ή προς
υπεράσπιση των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών,
β. Όπου είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο για λόγους προληπτικής ιατρικής, για την
αξιολόγηση της ικανότητάς σας να εργαστείτε ή για τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την
περίθαλψη μιας ιατρικής σας κατάστασης.
γ. Για να προστατεύσουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή τα ζωτικά συμφέροντα της
Εταιρείας, για παράδειγμα, εάν είστε ή μπορεί να καταστείτε ανίκανοι για την εκτέλεση των
καθηκόντων σας και θα πρέπει να λάβετε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.
5.4 Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ υποχρεούται εκ του νόμου να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα
απλά προσωπικά ή ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτά τα δεδομένα πρέπει
να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία, προκειμένου να μπορέσετε να
συνάψετε σύμβαση μαζί μας (για παράδειγμα, τα στοιχεία του λογαριασμού σας,
λεπτομέρειες του μισθού / αμοιβής τα οποία θα χρειαστούν για την πληρωμή σας) και σε
περίπτωση που αρνηθείτε να μας παρέχετε τα ανωτέρω δεδομένα, η Εταιρεία ενδέχεται να
μην μπορεί να συνάψει σύμβαση με εσάς (ή να συνεχίσει την εκτέλεση τυχόν υφιστάμενης
σύμβαση σας) με υπαιτιότητά σας.
6. Ενεργή Αυτοματοποιημένη ή μη Παρακολούθηση
6.1 Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των
δικτύων της, των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και των κινητών και
άλλων συσκευών της μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων, όπως το λογισμικό
προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, το φιλτράρισμα ιστότοπων και το φιλτράρισμα
ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Παρακολουθεί επίσης τις φυσικές της εγκαταστάσεις, για
παράδειγμα μέσω της χρήσης συστημάτων καμερών παρακολούθησης CCTV και ελέγχου
πρόσβασης.
6.2 Η Εταιρεία μπορεί επίσης να διεξάγει ορισμένες μη αυτοματοποιημένες δραστηριότητες
παρακολούθησης ή μερικής αυτόματης παρακολούθησης, όπως για παράδειγμα
επισκοπήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων επικοινωνιών, καταγραφή δεδομένων
περιήγησης και δραστηριότητας (για παράδειγμα λήψη ή επεξεργασία δεδομένων σε
συστήματα πληροφορικής), απομακρυσμένη πρόσβαση και εκκαθάριση συσκευών και
εγγραφής των πληροφοριών σχετικά με τη φυσική τοποθεσία των εργαζομένων (ή των
συσκευών τους). Αυτά τα δεδομένα θα διατηρηθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
διατήρησης.
6.3 Λόγω αυτού του ελέγχου παρακολούθησης, όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνουν χρήση των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας για προσωπικούς σκοπούς και λόγους, ιδιαίτερα των συστημάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων
των προσωπικών δεδομένων άλλων, μπορεί να γίνουν γνωστά σε εμάς και πρέπει να
επιδεικνύετε την κατάλληλη προσοχή κατά την χρήση τους.
6.4 Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της καταγραφής είναι η προστασία της Εταιρείας, των
υπαλλήλων και λοιπών συνεργατών της, για παράδειγμα:
α. για τη γενική λειτουργία και ασφάλεια του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της
ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας, άλλων
περιουσιακών στοιχείων της και της βέλτιστης λειτουργίας του δικτύου και των συσκευών
της,
β. προς απόδειξη επιχειρηματικών συναλλαγών και αρχειοθέτησης,
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γ. για την καθοδήγηση, την κατάρτιση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των
επιδόσεων των υπαλλήλων, συνεργατών και των λοιπών απασχολούμενων,
δ. για τη συμμόρφωση με τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματα άλλων υποκείμενων, βάσει
του ισχύοντος νόμου περί προστασίας δεδομένων,
ε. για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών της Εταιρείας και των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας,
στ. για τη διερεύνηση παραβιάσεων εσωτερικών πολιτικών, απάτης ή παράνομης
δραστηριότητας,
ζ. για τη διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας και παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων,
η. για τη διαχείριση της ομαλής συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας (όπως η
παρακολούθηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων που σχετίζονται με την εργασία μετά την
αναχώρηση ή απουσία ενός εργαζομένου λόγω ασθένειας ή άλλης άδειας),
θ. για τη φυσική ασφάλεια των χώρων και περιουσιακών στοιχείων της.
6.5 Οι δραστηριότητες παρακολούθησης είναι πιθανόν να είναι συνεχείς και σε εξέλιξη.
Ωστόσο, η Εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίσει τον απόλυτο σεβασμό στην αρχή της
αναλογικότητας. Πριν από την ανάληψη οποιωνδήποτε επεμβατικών ενεργειών
παρακολούθησης, θα εξετάσουμε τις εύλογες προσδοκίες σας για το απόρρητο και θα
αξιολογήσουμε αν υπάρχουν λιγότερο επεμβατικές επιλογές.
6.6 Πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα,
αρχείο, δεδομένα, έγγραφο, τηλεομοιοτυπία, τηλεφωνικές συνομιλίες, επικοινωνίες μέσω
μηνυμάτων ή οποιουδήποτε άλλου είδους πληροφορίες μεταδίδονται προς ή από,
λαμβάνονται ή εκτυπώνονται από ή δημιουργούνται, καταγράφονται στα συστήματα
πληροφορικής ή / και επικοινωνιών ή / και στις συσκευές μας ή τα περιουσιακά μας
στοιχεία, θεωρούνται ότι σχετίζονται με την λειτουργία της Εταιρείας μας και μπορούν να
παρακολουθούνται από εμάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
7. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
7.1 Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ φροντίζει να επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδομένα μόνο σε όσους είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν τέτοια πρόσβαση,
προκειμένου να εκτελούν άρτια τα καθήκοντά τους, καθώς και σε τρίτους, μόνο στην
περίπτωση που υφίσταται νόμιμος λόγος για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά. Κάθε
φορά που επιτρέπουμε σε τρίτο πρόσωπο να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδομένα, εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι διατηρείται η
εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων.
Μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους
που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, σε μια "βάση απόλυτης αναγκαιότητας γνώσης" και
σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων. Για παράδειγμα, ορισμένα
προσωπικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα σε: ΕΡΓΑΝΗ, Διευθυντές Διευθύνσεων, Διεύθυνση
μηχανοργάνωσης, ΙΚΑ, εταιρείες τηλεφωνίας, ΟΑΕΔ, ΕΚΚΑ, Διαχειριστικές ΑρχέςΧρηματοδότες (πχ Υπουργείο Ανάπτυξης), Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού, ΟΠΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
εξωτερικό λογιστή, Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού, Διεύθυνση Οικονομικών, Γενικό
Διευθυντή, Επιθεώρηση Εργασίας, εταιρείες τρίτων που μας παρέχουν υπηρεσίες όπως:
συστήματα δεδομένων και αποθήκευσης, υποστήριξη μισθοδοσίας, ιατρικές, νομικές,
οικονομικές και άλλες συμβουλές, την αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού /
πληροφορικής, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή τους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους τους.
7.2 Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σε άλλα τρίτα μέρη για άλλους
νόμιμους λόγους:
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α. Συμμόρφωσης με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται,
συμμόρφωσης σε νόμο, κανονισμό ή σύμβαση ή προς συμμόρφωση με δικαστική απόφαση,
ή ανταπόκριση σε διοικητική ή δικαστική διαδικασία ή προς ανταπόκριση σε αιτήματα
επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, δικαστικής απόφασης ή
ένταλμα έρευνας.
β. Όπου είναι απαραίτητο για την προστασία των δικών σας συμφερόντων ή άλλου
προσώπου (π.χ. δικαστικές διαμάχες στις οποίες μετέχετε).
8. Περίοδοι διατήρησης αρχείων δεδομένων
8.1 Τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο
εφόσον είναι απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα
Πολιτική και για το χρονικό διάστημα που θα ακολουθεί εφόσον δεν εργάζεστε πλέον στην
Εταιρεία, όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας με τρίτους,
νόμους ή άλλες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων, η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ δύναται να διατηρεί τα
δεδομένα για μια περίοδο έως 20 ετών όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την κείμενη
νομοθεσία.
8.2 Η Εταιρεία μας έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα
διατηρούνται και, κατά περίπτωση, διαγράφονται με ασφάλεια ή καταστρέφονται
σύμφωνα με τον νόμο.
9. Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας για την προστασία προσωπικών δεδομένων
9.1 Έχετε σημαντικά δικαιώματα ως υποκείμενα δεδομένων υπό το πρίσμα των
εφαρμοστέων νόμων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων
των ακολούθων:
α. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες
Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, αλλά και να σας
παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα χειρίζεται η Εταιρεία.
β. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διόρθωσης των προσωπικών σας πληροφοριών
Δικαιούστε να προβείτε σε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων σε
περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
γ. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών
Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων
σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εφόσον δεν υπάρχει νόμιμος λόγος συνέχισης της
επεξεργασίας από μέρους μας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται συμφέροντα της
Εταιρείας μας.
δ. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας
Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων. Η έγκυρη και έγκαιρη αίτησή σας θα σημαίνει ότι δικαιούμαστε να
αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά όχι να προχωρήσουμε σε περαιτέρω
επεξεργασία.
ε. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
Δικαιούστε να αποκτάτε και να επαναχρησιμοποιείτε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε
παράσχει σε εμάς για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, μπορείτε
να λαμβάνετε και να μεταφέρετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας
δεδομένων εύκολα και με απλό τρόπο και να μας ζητήσετε να τα μεταφέρουμε σε άλλον
υπεύθυνο επεξεργασίας.
στ. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων
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Παρακαλούμε, πριν την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, να διαβουλευθείτε με τον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας για τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες
στη μεταξύ μας σχέση.
9.2 Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα
δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά
δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, θα πρέπει να υποβάλετε γραπτώς ένα
αίτημα (όπου είναι δυνατόν, σαφώς επισημασμένο ως τέτοιο) προς τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων (ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).
9.3 Θα πρέπει να σημειώσετε ότι τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα και υφίστανται
πολλές εξαιρέσεις, απαλλαγές, και περιορισμούς όπως για παράδειγμα:
α. Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει σε οποιοδήποτε αίτημα
θεωρείται υπερβολικό ή προδήλως αβάσιμο (για παράδειγμα, όταν έχουν υποβληθεί
επανειλημμένα αιτήματα). Αν η Εταιρεία προτίθεται να απαντήσει σε τέτοιο αίτημα ούτως
ή άλλως, θα δικαιούται να χρεώσει ένα εύλογο ποσό και/ή
β. Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ δύναται να μην απαντήσει εντός του συνηθισμένου χρονικού
πλαισίου (48 ώρες βάσει της πολιτικής της εταιρίας ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση
προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός 72 ωρών όπως
ορίζεται από τον ΓΚΠΔ 2016/679 άρθρο 33) και να παρατείνει το χρόνο απόκρισης, σε
περίπτωση που ένα αίτημα είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκο.
9.4 Υπάρχουν και άλλες ειδικές εξαιρέσεις και περιορισμοί που σχετίζονται με τα
δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ θα σας ενημερώνει
ατομικά για τυχόν ειδικές εξαιρέσεις, απαλλαγές, ή περιορισμούς, μετά την υποβολή
οποιουδήποτε αιτήματος και εφόσον κρίνει ότι ισχύουν υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις.
Εάν επιθυμείτε την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας (μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας
παρακάτω).
10. Ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων για υπαλλήλους και λοιπούς
εργαζόμενους/συνεργάτες μπορεί να ενημερώνεται ανά διαστήματα για να αντικατοπτρίζει
τις απαραίτητες αλλαγές στις πρακτικές απορρήτου μας. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τακτικά
την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσωπικών δεδομένων εργαζομένων.
11. Ερωτήσεις και σχόλια
11.1 Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας
απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με την εταιρεία μας στο ακόλουθο
τηλέφωνο 210 8815310, καθώς και στο email: info@nostos.org.gr
11.2 Υπεύθυνος για την Προστασία των Δεδομένων σας στην εταιρεία μας έχει ορισθεί η
Αθηνά Κωνσταντούλα (email επικοινωνίας dpo@nostos.org.gr ).
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τυχόν καταγγελίες στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι
η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί
της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr. Ωστόσο, θα σας ενθαρρύναμε, πριν το
πράξετε, να μας ενημερώσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να
προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά, το συντομότερο δυνατόν.
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3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών
Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μετσόβου 30 & Νοταρά 45,
Τ.Κ. 10683 με ΑΦΜ 090269765 Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, (εφεξής ως «Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ» ή ως
«Εταιρεία»), θέτει καθημερινά ως στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής και εργασιακής
ένταξης όσων ατόμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να
ενσωματωθούν στο κοινωνικό ιστό και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό
αυτό παρέχει υπηρεσίες και ασκεί δραστηριότητες κοινωνικού και εκπαιδευτικού
χαρακτήρα. Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ έχει δεσμευτεί να σέβεται και να προασπίζεται τα
δικαιώματά σας, στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση της παρούσας Πολιτικής,
ώστε να καταστεί απόλυτα σαφής ο λόγος και ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς των διαδικασιών πρόσληψης της Εταιρείας
μας, σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679.
1. Νομότυπη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Δεσμευόμαστε εκ του νόμου να επεξεργαζόμαστε, να προστατεύουμε και να σεβόμαστε
καθολικά τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι υπεύθυνοι προσλήψεών μας υπόκεινται σε
αυστηρό καθήκον εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με
ασφάλεια στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στους διακομιστές μας, ενώ δεν
μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα έννομα
συμφέροντα της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, επεξεργασία που μας οδηγεί στην εύρεση των
πλέον κατάλληλων υποψήφιων για την κάλυψη των θέσεων της Εταιρείας.
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των υποψηφίων για την διεκπαιρέωση της διαδικασίας
πρόσληψης.
Υποβάλλοντας αίτηση για εργασία, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η ανωτέρω Εταιρεία
θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική
Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων για Υποψήφιους Συνεργάτες. Η επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά
σας για την πλήρωση της αντίστοιχης θέσης.
Σας ζητούμε να μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω
δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων από εμάς και για να διατηρήσουμε τα προσωπικά
δεδομένα που μας δώσατε για πέντε έτη. Σκοπός της περιόδου διατήρησης αυτής είναι να
αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας κατά τη διάρκεια περαιτέρω διαδικασιών
πρόσληψης, σε περίπτωση που δεν σας προσφέρουμε τη θέση για την οποία
επικοινωνήσαμε μαζί σας την πρώτη φορά.
Αν αργότερα επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, είστε ελεύθεροι να το
πράξετε. Σε αυτή την περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, θα διαγράψουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα μπορέσουμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε
σε μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων. Με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα
υπάρξουν άλλες επιζήμιες συνέπειες. Λάβετε υπόψη ότι η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ παρέχει τις
ίδιες προϋποθέσεις και ευκαιρίες σε εσάς κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας
πρόσληψης, ακόμη και αν δεν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την παραπάνω πρόσθετη
περίοδο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
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2. Πηγές των Προσωπικών Δεδομένων
Εάν υποβάλετε αίτηση κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από εμάς, αποκτάμε τα
προσωπικά σας δεδομένα είτε από εσάς είτε από άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας
δεδομένων (όπως υπεύθυνους προσλήψεων). Αφού υποβάλλετε σε εμάς την αίτησή σας,
μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από επαγγελματικές ιστοσελίδες
κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και δικτύωσης (όπως το LinkedIn) και άλλες πηγές του
Διαδικτύου. Επικοινωνούμε μόνο με τον προηγούμενο ή τρέχοντα εργοδότη και τους
συναδέλφους σας, εφόσον μας το επιτρέψετε, παρέχοντάς μας τα στοιχεία επικοινωνίας
τους.
3. Είδη προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
Εάν υποβάλλετε αίτηση κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από εμάς ή από κάποια
υπηρεσία προσλήψεων που ενεργεί για λογαριασμό μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά
δεδομένα που χρησιμοποιείτε στο βιογραφικό σας σημείωμα, αλλά και κατά τη διάρκεια
συνεντεύξεων ιδιαίτερα τα στοιχεία επικοινωνίας, την εκπαίδευση π.χ. τίτλους σπουδών,
βεβαιώσεις σεμιναρίων, τα προσόντα και το ιστορικό απασχόλησης, τα αποδεικτικά
καταλληλότητας για την εργασία και τα προσωπικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο
κοινό. Επίσης συλλέγουμε επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βεβαιώσεις εργασίας,
βεβαιώσεις ΕΦΚΑ, , άδεια εργασίας, ύπαρξη ανήλικου τέκνου ή ανήλικου τέκνου ΑΜΕΑ,
πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίου. Εάν επικοινωνήσουμε με τον προηγούμενο ή τρέχοντα
εργοδότη και τους συναδέλφους σας, επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά δεδομένα
που μοιράζονται εκείνοι μαζί μας. Θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων στην περίπτωση που
επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε οποιοδήποτε ιστορικό ή ποινικό έλεγχο.
Αν η διαδικασία πρόσληψης ξεκινήσει από εμάς, επικοινωνώντας απευθείας με εσάς,
επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι ήδη διαθέσιμα, το όνομα και τα στοιχεία
επικοινωνίας σας και μόνο μέχρι να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας ή την έλλειψη αυτού για
την θέση που προσφέρουμε.
Εάν δηλώσετε ότι σας ενδιαφέρει, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε
επεξεργασία για την πλήρωση μίας θέσης εργασίας. Εάν δηλώσετε ότι δεν σας ενδιαφέρει η
θέση, θα διατηρηθεί στο αρχείο μας η «Υπεύθυνη Δήλωση άρνησης θέσης» που θα
υπογραφεί από εσάς για 5 έτη.
4. Σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας
πρόσληψης. Κατά τη διάρκεια της πρόσληψης θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας
δεδομένα για να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε τις ικανότητες και την εμπειρία σας. Θα
οργανώσουμε και θα διεξάγουμε συνεντεύξεις, ελέγχους επαγγελματικών προσόντων και
θα λάβουμε αναφορές από τους προηγούμενους εργοδότες και συναδέλφους σας.
Εάν επιτύχετε και σας προσφέρουμε τη θέση εργασίας, θα εκδοθεί μία νέα Πολιτική
Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων για την περίοδο εργασίας σας. Η νέα Πολιτική θα
περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες και τη νομική βάση υπό την οποία
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας σας στην
Εταιρεία μας.
5. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τη θέση για την οποία υποβάλατε
αίτηση (η οποία περιλαμβάνει την εργασία και τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρία) με
τα πρόσωπα που μας παρείχαν συστάσεις για εσάς. Εάν αποδεχτείτε την προσφορά μας
για μια θέση, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες φορολογικές
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αρχές και τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία
πρόσληψης σας.
6. Τα δικαιώματα σας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων
Σύμφωνα με τη Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων έχετε τα
ακόλουθα δικαιώματα:
α. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα:
Δικαιούστε να λάβετε επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία και
ότι διαθέτετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, όπως και σε
άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες.
β. Δικαίωμα για διόρθωση των δεδομένων σας
Δικαιούστε να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα συμπληρώσετε σε
περίπτωση ανακρίβειας ή ελλείψεων.
γ. Δικαίωμα για διαγραφή των δεδομένων σας
Δικαιούστε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας.
δ. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την επεξεργασία των
δεδομένων που πραγματοποιείται από την Εταιρεία.
ε. Δικαίωμα για περιορισμό της επεξεργασίας
Μπορείτε να ζητήσετε να παύσει προσωρινά ή να καταργηθεί η επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων. Το έγκυρο και έγκαιρο αίτημά σας θα σημαίνει ότι θα έχουμε
τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά όχι να προβούμε σε
περεταίρω επεξεργασία.
στ. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας:
Δικαιούστε να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για
προσωπικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Έχετε το δικαίωμα να μετακινήσετε, να
αντιγράψετε ή να μεταφέρετε προσωπικά δεδομένα εύκολα και με ασφαλή τρόπο, χωρίς
να παρεμποδίζεται η χρηστικότητά τους.
Εάν επιθυμείτε την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας (μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας
παρακάτω).
7. Ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων για υπαλλήλους και λοιπούς
εργαζόμενους/συνεργάτες μπορεί να ενημερώνεται ανά διαστήματα για να αντικατοπτρίζει
τις απαραίτητες αλλαγές στις πρακτικές απορρήτου μας. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τακτικά
την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσωπικών δεδομένων εργαζομένων.
8. Ερωτήσεις και σχόλια
8.1 Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας
απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με την εταιρεία μας στο ακόλουθο
τηλέφωνο 210 8815310, καθώς και στο email: info@nostos.org.gr
8.2 Υπεύθυνος για την Προστασία των Δεδομένων σας στην εταιρεία μας έχει ορισθεί η
Αθηνά Κωνσταντούλα (email επικοινωνίας dpo@nostos.org.gr ).
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τυχόν καταγγελίες στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι
η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί
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της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr. Ωστόσο, θα σας ενθαρρύναμε, πριν το
πράξετε, να μας ενημερώσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να
προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά, το συντομότερο δυνατόν.
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