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,σýμβα.ση
Φ SfΔe ΦτΦ ßßΙΙýß§Φ τÞq Φ,hΦßκθη#τ}ζ των προσλÞφειτν Ýκταιααυ προσωπικοý ι*α
εργασßαò ορισμÝνου χρüναμ βÜσει τηò πρ*κÞρυξηòf42fiρ2!πρφβαßνει σε επεξεργασßα των
τιρ*ασχιχιßιυ Sε§*lÝνων που υπσβÜλλουν οι wτ*φÞ$ι*ι τιμ*ΕΝρ*σληφη- σý,μιòσν*. με την ιαχý*υ**
*,$νικÞ ν*μο§εαßα κ*ι ταψ §νριß.πε*tχü Καυ*νισμü ?O1SIS?§ ?ιft τr}s χβ*ατ*σßα των φ*ααþν

ερο*τßιπτ*ν *ιmι,τι τηΕ επ*ξτργασßαξ τωγ §εS*μÝνων πρ**ωπιχοý χαò*τεÞρα" ιζ*ß γιfl την ε}"εýθεgη
κυχλοÞ*ρßα των §χS*μÝνωγ αι*τþυ {§ηβ§- Γενιεüq Κανανισμ*,q για τÝ}ν {1β*στ**ß* §*δ*μÝνων}, ýεωò

ιαιφßει

ι, }Þτ*ý*υγeι-,,Επsf§ρψ§σhξ
Η Εταφεßα με την εηωνυμßα <ιΔιαχεφιστÞò Ελληνικοý &ιιmýt,υ ΔιανομÞò ΗλεπρικÞò ßνÝργειαò Α.[.lι
ιßτι με διαχριτκÜ τ{τλ* «Ý§*ÝΗξ Α"§"» Þ g§Ý*ÝΗΕ* {*τ*,αξÞò *§ü*Ι{fi}, ιιε ÝSρα στα δÞμο Αβr}γαßων,

gδýò Πεβραιβ*ý 2* χαι Χ*¿φρüß}ξ §, Τ"κ, 11? 43 * *ft}να' μδ Αò» iytΑ§ : 4"13§8Ι*ΙΙβΙ§S/41,Χ κ*ι
Ý.Φ.lι§, **453383? *Qγ Φ*§ Αθ,η,ιιdινι ααξ €νη μ§#òßινει *τι τα δεδαμÝνα }ß*τ, *αξ αφοροýν χαι τα *ποßα
Ýχετε ßτ*ιν*χαιÞαει σεον ΔΕΑΔΗε, τιτγχÜνουν επ*ξ*ργα*ß*ò ωò ακολ*ýθωq:
ßß- fΙ*τιχζ ι(ατηγ**ßg§Sε§ιιβft*{.ιγg,μ,Ι1ξÝγσψßτ§

χ*ιεπ*φργαζÜ*φσφ ιζαιψιιß,ΕΦυ ιιρ,αÝρχονυαι

,ο
μπ*Φ ηΦß*ιτΕ *βòαζοιιÝναιιξ,
ΙΙl. Εχοπüq

ηq επεξτòγασßαò

επεξεργασßα λαμβÜνει χþρ* προη τον sι{απü τηò διαηßστω§ηò τηò γνησιÜτηταò των υποβαλλüμενων
εγγρÜÞων, καθþξ κ{τι τηò διενÝργειαò των ν*μßμι,ιιι δια'&ιχααιþν ηρüσλÞιbÞq σαq,
Η

§. ΝομιχÞ §ÜΕη

τηq επεξgργ{τgß*ò

Ýιδιχüτερq επεξεργασßα ιων, Ερ§αωπιχýν δεδομÝνων σαò εßναι απαραßtητη για την εκtÝλεση

σýμβασηη τηò onoiaq εßστε συμβα}ιλüμτνο μÝμοq ιß για γα ληφθ*ýν μÝτρα κατ' α|τησÞ σαò πριν αΝü
τη σ*ναψτ1 σýμβααηò. {Üρθρο 6 ηαρ" 1 {β}του 6DP* χαι Üρθρο 27 χ*ρ" } ταυ fßΙüμ*υ 4S24/}O19).

ν, ÝποδÝffiεq

τÜ}γ πρδ6ιýπικþττ σαξ §ε§οßτÝγ**ν

τα πρασω;ιιχÜ δεδομÝνα των υποι{'lηφßων ηροò χβÜαλτιι}η, Sεν ηρÜκειται να §ιαβιβαα#ο*ν σε τρßτ*ιΙξ
για απαι*§Þχ*χ σαα,πÜ, ιτ€ τßαßρεση τη SιòιβΦgση των απ*&Ýτωò <τπ*ρ*hητων εγγρ*φωγ Þ

απαιτεßται, και

ολ*χλÞòτ***ξξ γιºη

§g'χρsβ*ß Þ

ξτ{χ-r'§§."ιΦ

γ{α

τη *&ιαι|:η τευ qετιχιßτν α"ιττβ*αεων *βγα*ßαq φυξ.

νl. Χρüνσò διατÞρηαηò των προσ$πτχýγ σαζ δεδομÝνων
χατüπιν τηq χρ*σλ*φεýò σαq- τ*. §ρÞ§ω?ιαÜ &ε§αμÝγα αειζ τημηι}ντ*ι αtιü t* &Ε&ÝΗΕ για ξηγ
gκgλÞρωση ττ*ιν ανωεÝρω αν.αòεμ*μενων σι{*τòτßιν, σιιμΦυ:γα καß με τα οριζüμενα ατΦ ν- 1Φ4*l1§*S,
ο ατομιχüò φÜκελοòτου εργαζφμÝιΑου τηρεßται καβ'Ýλαγτgν εργααιαχÝ βßο ταυ eργαζομÝνου, καθιßη
xβdòqs,Φddi*,gr
F?tý§38Ι§9Ý

ιgιψιdΦΙ*,ατ

Þ

Χ*l:εετ*
λι}αη tτ}.ξ' *ε*Ýξ Φ,νετττφ μα }fiÝη* μgμτλι}τqβΦ διÜιττηι*α ΕΦÜσην απαιταßmι με
αχαΝÝ tην εξψαημÝτηαη αwÝμι*ν αυμ$*μÝιεß*ν τ*ιι εργ*§Üττ} κ*ι ξου εργαφμ{νου, Üτιωq για
ν*ερ*οηισι1 ενι}χιοιτ δκαστικþν Þ Ü}Üων αβχτß§, σ* τυχβιτ §ικαειτιχÞ Þ ÜΙ"\η διαφορÜ καòι*q fiai γι*
το σχετιχÜ χρ*γ* τι},ζ παραγμεφÞq * μÝχρ,ι τηυ αματ*Φητη §ικαατιιι* ε;ι{λ*-ι*η τÞζ Sιαφ*βÜò ýτωζ
ει§ιτüτερα Sα αγαφÝβχτ*ι sτs χ*ßμει;* τηò ßº*λιτικrßξ Πρ*gτgσßαò Προσωχικþν &*δαμÝνων των
ΕργαφμÝνωγ τ*υ &ßÝ*|ßξ.

ßημ*ιþνεται; Sε,

§ιχαστιχÝν υπΕ§Ýσει*ιι τ*§ ÝΕ&Ý}{ξ εtrτ* ετφεμιßιν εΚε

ιιJ

SιηνειτÝò,

ΑναφαρικÜ μÝ τα ηροσωπικÜ δεδαμÝνα σαξ παυ υηηβÜλλετε σmγ &§&&Ι{Ε για την *πgβ*}.Þ τηζ
υποψ ηφ ιüτητÜò α*ò ma πλαßσιο τη ò Π ρ*κÞ ρι.ιξη ò,,.l/.;,,.«;'Ýχετε τα αχÜλοιτ** διχαιτ,bματα β*σει του
Γενικοý Κανονωμοý Προ*τ*α|αò ΔεδομÝνων:
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Ýιιòαßtgμα &ι*ρ§ιιπηqι¸χετε Sικιιθωμα να ξητÞ**τε τη §ι*ρ*ωg,τ}- τφαιι*τ{*ßη§η- *υμπλÞριιιsη §*ß
òτιιτεαιροχαßη*η τι*ν §εδιιμÝν**ν aaq"

*ικαßωμ* SιαγρφÞq: ¸χ*τ* διιααßωμ* ν* ξητÞ*ετε τη διαγραΦÞ τ**ν τημCIιßlι*νων τιροsωπικþν
ααζ δ*S*μÝγωγ üτ*ν το ειε Ηγω §ιχαßωμα δαμ υη,*κειτ*l {τ§ }ιÝβß*βιφταýò αýμφωνα μ§ ττ}$
ι*χýουαα ιιαμο§εσß* Þ τ*μψ Üλ&αυò αεμι*μιαlτ**ò.

*τg*ßφι* χgÝψJ
τφ φτφρτ*σθαg; ¸χετε Sκα,ßιτßlα γα ζÞτÞ§ßffi {gιι.,rτ§βφβιτFμÞ τηò
επεξεργασßαs των χβσσωΕμþν σαò δεδαμÝνυν üταν: {α,} αμ$*φηπßται η αχρßβεια ττýι.
ττòsòιß}ιτι§{§γ §*§*μÝιιιrιν και μÝχρι να γßνει επ*τr\ιßθειιαιτ,,{ß*ß'ιι €ιß§ξ*βγ.Üσßα ε,ßναι ηαρÝι*μη Ηατ
ζητÜτε αντß δαγραφ*η τgν εεgιορισμÜ χ*Þ§ηò τξJγ ηβ$§{Ý"τ?ßιχþν ααò Sg§gμÝγων, {γ} ca
πρ*σι*τlιχÜ δεδ*μÝιια δεν χρòι*ζσγßαι γκ τ*υò ατοποýò επεξεργασß*q, εßφατ ωατ*σο ατιαραßτητα
για τη Sεμελßωαη. Üσκηση, υποστÞριξη νομιχþν αξιþαεων, χ*ι {§} εγαντþγ*ατΕ fiηy
επτξεργασßα και μÝχρι να γßνει επαλÞθευòη Üτι υχÝρχουν ν*μιμοιλ*γ*ιπαυ μαΕ α$αρ*ýν χαι
υητβιαχý*υγ των λýγ*rιν για ξΦιJζ οπ*ßουq εναντιþνεατε *την επ*ξεgμιτßα.
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*ιχαßω5ια ατη φαρητÞτητα: ¸χετε δικαßωμα να λφετε χωρßò 3φÝωσι1 τ*. πμααωχιη* **ò δεSτlòυ*
ffε μεβφÞ ααυ *α σαζ εχιτβÝχει να fuετ* χμÝσβ*πη trε *υτÜ, γα τα )φηsψsπαιflσετε χαι τÝ§ τßι

ειιεξεργαστ*ßχ, ταSþη

ßαι γÝ

ζητÞ*χτα *$**ον εßναι τ*χ*ιχ* εφιατÝ. να, διαβι$α*§σýψ τα

§ηδαμÝμ* σòιζ *:τgιι§εßαò σε *¶*ν υτιεýSυνg εχ*ξεργααßαò. ¾* *ν λ*γω Sικαßιιψα ι.σχýετ γι* τÝ
δε§αμÝνα ποιι Ýχετε παρ**χ*ι ε*εßq χαι η òη§ξ€βγgαß*τ*υò δ*νεργεΚ*ι με αß}τΦμ*{§η*ιημÝυα
μÝσα,ιtÝ,βÜφι τη,α.. υγιιατ*§τ*Þ σιχò"
.a
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Για να α*κÞσετε οηοιοδÞηοτε απü τα παραηÜνω δικαþματÜ σαq μχαρεßτε να απευΦýγ§#τ€
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