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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρο Αθηνών 

106, ΤΚ. 104 42) κατά τη διαδικασία της υποβολής των βιογραφικών σας 

(διαδικτυακά ή μη) θα προβεί στη συλλογή κι επεξεργασία ορισμένων 

Προσωπικών σας Δεδομένων προκειμένου να διενεργήσει και να 

ολοκληρώσει τη διαδικασία, αξιολόγησης, συνέντευξης κι ενδεχομένως 

πρόσληψής σας.  

 

 
 

1. Ποια  Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε 

Ανάλογα με την θέση για την οποία υποβάλετε αίτηση πρόσληψης, η 

Εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία που υποβάλλονται από εσάς και 

επεξεργάζεται ενδεικτικά τα εξής Προσωπικά σας Δεδομένα: 

• Το βιογραφικό σας, το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, 

• το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο, 

• το ιστορικό απασχόλησής σας, τους προηγούμενους εργοδότες σας, 

τους τομείς της ειδίκευσής σας, τις επαγγελματικές και άλλες άδειες 

εργασίας και τις πιστοποιήσεις που κατέχετε, 

• τα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τα οποία αποφοιτήσατε 

• τις προτιμήσεις σας για το είδος εργασίας, 

• την εξακρίβωση των πληροφοριών αναφορικά με τις συστάσεις σας 

και προηγούμενους εργοδότες, 

• οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να 

υποβάλλετε μέσω της διαδικασίας υποβολής βιογραφικού, 

• τα στοιχεία της συνέντευξης, καταγραφή της συνέντευξης εφόσον 

αυτή καταγράφεται με τεχνικά μέσα κατόπιν συναίνεσής σας, τυχόν 

σχόλια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, 

• έτερα δεδομένα που τυχόν μας παρασχεθούν κατά την διάρκεια της 

τηλεφωνικής μας επαφής ή μέσω της αίτησης σας ή άλλων 

επικοινωνιών μαζί σας. 

 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, αναλαμβάνετε την ευθύνη ότι 

οποιεσδήποτε πληροφορίες μας υποβάλετε είναι αληθείς, πλήρεις και μη 

παραπλανητικές. Η υποβολή ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών 

πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησής σας κατά την 
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σχετική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας της εργασιακής 

σας σχέσης κατόπιν της πρόσληψης σας. Επιπλέον, ευθύνεστε για τη 

νομιμότητα συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων τρίτων που 

μας παρέχετε και δηλώνετε ότι έχετε λάβει την άδεια των προσώπων αυτών 

προτού μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία τους αυτά (στο πλαίσιο συστατικών 

επιστολών κ.λπ.). 

Για το σκοπό ελέγχου του ιστορικού της αίτησής σας, η Εταιρεία ενδέχεται να 

λάβει επίσης πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές, όπου αυτό επιτρέπεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως π.χ. εταιρείες εξειδίκευσης 

προσλήψεων, προηγούμενους εργοδότες σας, υπεργολάβους που παρέχουν 

τεχνικές υπηρεσίες, παρόχους αναλυτικών δεδομένων (όπως εταιρείες που 

αξιολογούν επαγγελματικές σταδιοδρομίες), καθώς και από δημόσια 

διαθέσιμες πηγές, όπως πληροφορίες αναρτημένες σε δημοσίως διαθέσιμες 

και δημοσίως προσβάσιμες ιστοσελίδες, προφίλ μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, πληροφορίες από δημόσια αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, 

όπου αυτές οι πληροφορίες είναι ανάλογες και πρόσφορες για την 

αξιολόγησή σας για τη θέση για την οποία υποβάλλετε την αίτηση. 

Η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. 
 
 

2. Για ποιο σκοπό η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα 

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας στο 

μέτρο που αυτό απαιτείται κατά την διαδικασία συνέντευξης και 

ενδεχόμενης πρόσληψης, ώστε να αξιολογήσουμε την αίτησή σας για πιθανή 

απασχόληση σας στη NOVA.  

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για έναν ή 

περισσότερους από τους εξής σκοπούς: 

• Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για το νόμιμο συμφέρον που 

επιδιώκουμε στην προσπάθεια μας να προσλάβουμε εξειδικευμένο 

και κατάλληλο προσωπικό για τους σκοπούς της επιχειρηματικής μας 

δραστηριότητας. 

• Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με νόμιμη 

υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία (συγκεκριμένα τον 

έλεγχο της επιλεξιμότητας για εργασία) ή για τους σκοπούς 

διαχείρισης ενεργειών που αφορούν κι είναι αναγκαίες για την 

διαδικασία πρόσληψης. 

Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα 

αναφορικά με την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων, για την 

διεξαγωγή συνεντεύξεων και σχετικών εξετάσεων. 
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3. Σε ποιους διαβιβάζουμε  τα Προσωπικά σας Δεδομένα 

Εντός της Εταιρείας τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα κοινοποιηθούν και 

ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά μόνον τα αρμόδια πρόσωπα που είναι 

απαραίτητο να τα γνωρίζουν για την διαχείριση ή για την λήψη απόφασης 

πρόσληψης, το προσωπικό του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, οι 

διαχειριστές συστημάτων και άλλες ομάδες υποστήριξης (όπως το ΙΤ και το 

Οικονομικό τμήμα), καθώς βεβαίως και οι επικεφαλείς των τμημάτων που 

έχουν προβεί στην προκήρυξη της θέσης εργασίας. Στο  πλαίσιο  αυτό,  το  

Τμήμα  Ανθρώπινου  Δυναμικού  της  Εταιρείας,  δύναται  να αξιολογήσει το 

βιογραφικό σας και την καταλληλότητά σας και για την πλήρωση έτερης 

θέσης, διαφορετικής από αυτής για την οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα. 

Στα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να έχουν πρόσβαση τρίτα μέρη που 

παρέχουν στη NOVA υπηρεσίες σχετικές με την πρόσληψη σας και την 

αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας (π.χ. Workable κ.λ.π.), εταιρείες που 

φιλοξενούν ή υποστηρίζουν συστήματα ΙΤ, εφαρμογές στήριξης πρόσληψης 

ή συστήματα HR, κ.λπ. Όλοι οι αποδέκτες έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από 

τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων και των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει 

απέναντι στην Εταιρεία.  

Όπου παρέχουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, το 

κάνουμε με δεδομένο πως αυτά τα τρίτα πρόσωπα συμφωνούν να 

συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (GDPR). 

Οποιεσδήποτε τυχόν εταιρείες, στις οποίες η Εταιρεία θα κοινοποιήσει 

Προσωπικά Δεδομένα σας δυνάμει σύμβασης παροχής υπηρεσιών, θα 

επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα με την ιδιότητά τους των 

εκτελούντων την επεξεργασία αποκλειστικά και μόνον στα πλαίσια του 

συγκεκριμένου σκοπού και για λογαριασμό και κατ’ εντολή  της Εταιρείας. 

 
 

4. Τα Δικαιώματά σας 

4.1. Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής 

και περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, που 

τηρούνται στο αρχείο της Εταιρείας, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα 

των δεδομένων σας καθώς και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία, τα 

οποία μπορεί να ασκήσετε αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην 

Εταιρεία με επιστολή «HR - ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / HR-GDPR», στη 

διεύθυνση: 

NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ 

Αθηνών 106, Αθήνα, 

ΤΚ. 104 42 
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Στην περίπτωση αυτή η επιστολή-αίτημα θα πρέπει (i) να φέρει γνήσιο της 

υπογραφής από ΚΕΠ/Αστυνομία και (ii) να επισυνάπτεται αντίγραφο-

φωτοτυπία ταυτότητας. 

Σε περίπτωση που, ασκώντας νόμιμο δικαίωμα σας, αντιταχθείτε 

οποτεδήποτε στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία, η 

τελευταία οφείλει και υποχρεούται κατά περίπτωση να σας υποδεικνύει 

επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των Προσωπικών 

Δεδομένων σας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων 

και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή να σας 

τεκμηριώνει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας συνδέεται 

με τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή υπαγορεύεται 

από την ανάγκη συμμόρφωσης με νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας. 

Εφόσον δεν συντρέχει ένας από τους παραπάνω λόγους η Εταιρεία ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας θα ικανοποιήσει το δικαίωμά σας. 

 

 

5. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων 

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πληροφοριών 

και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας 

Δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα 

Πολιτική Ασφαλείας για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών 

της Εταιρείας . 

Παρά το γεγονός ότι κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τα 

Προσωπικά σας Δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των 

Προσωπικών σας Δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου και 

οποιαδήποτε τέτοια διαβίβαση γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Μόλις λάβουμε 

τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες 

και χαρακτηριστικά ασφαλείας σχεδιασμένα για την αποφυγή μη 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 

 
 

6. Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων 

Η γενική μας πολιτική είναι να διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για 

να επιδιώξουμε τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και να 

συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νόμιμες υποχρεώσεις. Θα διατηρήσουμε 

τα Προσωπικά σας Δεδομένα για διάστημα τριών (3) ετών από την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, καταρχάς για την θέση για την 

οποία υποβάλλατε αίτηση. Δεν θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας 

Δεδομένα για ενδεχόμενες ευκαιρίες απασχόλησης στο μέλλον, πέραν της 

τριετίας, εκτός και αν συναινέσετε ρητά ότι μας επιτρέπετε να το κάνουμε. 

Σε περίπτωση που αποδεχθείτε την προσφορά για εργασία στην Εταιρεία, τα 
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Προσωπικά σας Δεδομένα θα τηρούνται επί τη βάση της Ενημέρωσης 

Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων η οποία 

κοινοποιείται σε όλους τους Εργαζομένους. 

 
 

7. Στοιχεία επικοινωνίας 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τα Προσωπικά σας 

Δεδομένα ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά 

σας που αναφέρονται στην Ενότητα 4 πιο πάνω, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε μαζί μας.  

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της 

NOVA είναι :  

κ. Γρηγόρης Φλουτσάκος  

Λ. Αθηνών 106, Αθήνα, ΤΚ. 104 42  

e-mail: dpo@nova.gr  

 

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να υποβάλλετε οποτεδήποτε καταγγελία 

ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 

Fax: +30-210 6475628  

e-mail: contact@dpa.gr 
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