ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ποιος είναι ο σκοπός της ενημέρωσης αυτής;
Οι εταιρείες (α) «G4S ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο «G4S HELLAS HOLDING SA»), (β) «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ –
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο «G4S SECURΕ SOLUTIONS S.A.»), (γ) «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο «G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS SA»), (δ) «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο
«G4S SECURITY SYSTEMS AND MONITORING SERVICES (GREECE) SA»), (ε) «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με
διακριτικό τίτλο «G4S TELEMATIX SA»), (στ) «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο «G4S CASH SOLUTIONS S.A.») και (ζ) «G4S Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Περιφερειακής Διεύθυνσης
Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (με διακριτικό τίτλο «G4S RMS Ltd»)1, που εδρεύουν στο Δήμο Μεταμόρφωσης
Αττικής (οδός Σώρου αρ. 7, ΤΚ 14452) – περαιτέρω από κοινού και έκαστη εξ αυτών η «G4S» – είναι, η κάθε μία ξεχωριστά, ανεξάρτητοι «Υπεύθυνοι
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα». Αυτό σημαίνει ότι η κάθε μια εξ ημών είναι υπεύθυνη να αποφασίσει για τους σκοπούς και για τον τρόπο
που θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα που έχει για εσάς. Δια της παρούσας, σας παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να δίδονται σε εσάς
βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679) («ΓΚΠΔ»).
Το είδος των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς
Όσον αφορά την αίτησή σας για εργασία μαζί μας, θα συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας
αφορούν: (α) Τα δεδομένα που μας έχετε δώσει στο βιογραφικό σημείωμά σας και στη συνοδευτική επιστολή. (β) Τα δεδομένα που έχετε δώσει στη φόρμα της
Αίτησης Πρόσληψης. (γ) Τυχόν δεδομένα που έχετε δώσει σε εμάς κατά την διάρκεια της συνέντευξης. (δ) Τυχόν δεδομένα που θα συλλέξουμε από συστατικές
επιστολές.
Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις εξής «ειδικές κατηγορίες» ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων: (i) Δεδομένα
για την υγεία σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασθενειών και ιστορικού ασθενούς. (ii) Δεδομένα για ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις.
Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα σας;
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για τους υποψηφίους από τις εξής πηγές: (α) Από εσάς, τον υποψήφιο. (β) Από γραφεία ευρέσεως εργασίας. (γ) Από πρώην
εργοδότες σας. (δ) Από συστάσεις. (ε) Από δημόσια προσβάσιμες πηγές.
Πώς θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που σας αφορούν;
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς: (α) Για να αξιολογήσουμε τις δεξιότητες, τα προσόντα και την καταλληλότητά σας για
την συγκεκριμένη θέση εργασίας. (β) Για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους ιστορικού, εφόσον απαιτείται και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. (γ) Για
να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης. (δ) Για να τα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διαδικασία της τυχόν πρόσληψης. (ε) Για να
συμμορφωθούμε με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. (στ) Για την προάσπιση των συμφερόντων μας. (ζ) Για τη βελτίωση των διαδικασιών μας σχετικά με
προσλήψεις και για την κατάρτιση οικονομικού προγραμματισμού της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού ή τυχόν άλλων διευθύνσεων.
Ποια είναι η νομική βάση για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η νομική βάση για τη συλλογή, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ορίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1 α), β), γ) και στ) του ΓΚΠΔ καθώς
και στο άρθρο 9, παρ. 2 (α) και (β) αναφορικά με τα ευαίσθητα δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας
(για ευαίσθητα και μη δεδομένα), που εκδηλώνεται δια της συμπλήρωσης και υπογραφής της παρούσας ή για τη λήψη μέτρων, κατ’ αίτησή σας, πριν από την
τυχόν σύναψη σύμβασης ή ώστε να είμαστε σε θέση να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει η G4S ή
τυχόν τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ή τέλος, αναφορικά με τα
ευαίσθητα δεδομένα σας, η εκτέλεση υποχρεώσεών μας ή η άσκηση δικαιωμάτων μας στον τομέα του εργατικού δικαίου.
Εάν δεν παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητηθούν;
Εάν δεν παράσχετε τα δεδομένα όταν σας ζητηθούν, τα οποία είναι απαραίτητα για να εξετάσουμε την αίτησή σας, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε με
επιτυχία την αίτησή σας. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να λάβουμε συστάσεις και δεν μας δώσετε τις σχετικές λεπτομέρειες, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε
περισσότερο την αίτησή σας.
Πώς χρησιμοποιούμε τα ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
Θα χρησιμοποιήσουμε τα ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας ως εξής: (α) Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για την κατάσταση της υγείας σας, για να
μελετήσουμε αν χρειάζεται να κάνουμε τις κατάλληλες προσαρμογές κατά τη διαδικασία της πρόσληψης, αν, για παράδειγμα, χρειάζεται να γίνουν προσαρμογές
στη διάρκεια ενός δοκιμαστικού ή μιας συνέντευξης ή αν επιτρέπεται να εργαστείτε σε κάποιο συγκεκριμένο πόστο με ασφάλεια. (β) Θα συλλέξουμε δεδομένα
σχετικά με το ιστορικό του ποινικού μητρώου σας, αν επιθυμούμε να σας προσφέρουμε την εργασία. Απαιτείται να ελέγξουμε το ποινικό μητρώο σας, προκειμένου
να βεβαιωθούμε ότι δεν έχετε ιστορικό ποινικών καταδικών εις βάρος σας, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα θεωρείστε κατάλληλοι για τη θέση εργασίας.
Συγκεκριμένα: (i) Απαιτείται εκ του νόμου να πραγματοποιούμε ελέγχους άδειας υπηρεσιών ασφαλείας που προϋποθέτουν την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου.
(ii) Η φύση της εργασίας σε μια εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας απαιτεί υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης και ακεραιότητας καθώς συνεπάγεται συναλλαγές με ή
πρόσβαση σε ή μεταφορά περιουσίας των πελατών μας και ως εκ τούτου θα σας ζητήσουμε να μας προσκομίσετε το σχετικό έγγραφο του ποινικού μητρώου σας.
Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Δεν θα υπόκεισθε σε αποφάσεις με σημαντικές συνέπειες για το άτομό σας βάσει αποκλειστικά αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Γιατί κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη;
Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο στα ακόλουθα τρίτα μέρη για τους σκοπούς της επεξεργασίας της αίτησής σας: τρίτοι πελάτες μας, καθώς
και τυχόν τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, που ενεργούν για λογαριασμό μας. Όλοι οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για
την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Δεν επιτρέπουμε στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας για τους
δικούς τους σκοπούς. Επιτρέπεται μόνο να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα σας για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Η G4S
ενδέχεται επίσης να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους: (α) όταν κάτι τέτοιο απαιτείται δια νόμου ή (β) για τους σκοπούς ή σε σχέση με νομικές
διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει, ή άλλως για τους σκοπούς υποστήριξης, άσκησης ή προάσπισης των δικαιωμάτων της ή (γ) που είναι αρχές επιβολής του
νόμου ή κρατικοί φορείς και που έχουν υποβάλλει νόμιμο αίτημα διαβίβασης ή (δ) σε περίπτωση που θεωρούμε ότι η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε σχέση με
τυχόν έρευνα περί υποψίας ή ύπαρξης παράνομης δραστηριότητας ή (ε) εάν η G4S πουλήσει ή μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος της επιχειρηματικής της
δραστηριότητας ή των περιουσιακών της στοιχείων (περιλαμβανομένης της περίπτωσης συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης, απόσχισης, λύσης ή εκκαθάρισης).
Χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για διάστημα έως 6 μηνών, από την ημερομηνία της αίτησης σας. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού
διαστήματος, θα καταστρέψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες της G4S ή/ και με τις ισχύουσες νομοθετικές
διατάξεις και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Εάν θελήσουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αρχείο, για πιθανή μελλοντική ευκαιρία που μπορεί
να προκύψει και για την οποία θα θέλαμε να σας λάβουμε υπόψη, θα επικοινωνήσουμε γραπτώς μαζί σας ξεχωριστά, ζητώντας τη ρητή συγκατάθεσή σας ώστε να
διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για καθορισμένο χρονικό διάστημα αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία διαθέτουμε
αναφορικά με εσάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να: (α) αποσύρετε την συναίνεση σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεομένων που παρέχετε δια της
παρούσας, ανά πάσα στιγμή ή (β) ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ή τον περιορισμό της επεξεργασίας αυτών ή (γ) να
εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή (δ) να τα λάβετε σε δομημένο μορφότυπο. Αν θέλετε να λάβετε διευκρινίσεις ή να ασκήσετε
οποιοδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, επικοινωνήστε εγγράφως με τη διεύθυνση data.protection@gr.g4s.com. Τέλος, αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με
τον οποίο η G4S χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (www.dpa.gr).
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