
   

   

 

Απόρρητο Δεδομένων - Πληροφορίες για Αιτούντες 

Εργασία   

Η Essity μπορεί κατά καιρούς να διατηρεί πληροφορίες για ιδιώτες και να τις χρησιμοποιεί για 
διάφορους σκοπούς. Οι πληροφορίες αυτές προορίζονται για άτομα που υποβάλλουν αίτηση για μια 
θέση σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Essity. Οι πληροφορίες για τους ιδιώτες αναφέρονται ως 
«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».      

 

Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρεί και χρησιμοποιεί η Essity;  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να μας παρέχονται από εσάς κατά την υποβολή 
αίτησης για θέση εργασίας ή κατά την κοινοποίηση γενικού ενδιαφέροντος για εργασία σε 
οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Essity. Πληροφορίες ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν από άλλες 
πηγές, όπως για παράδειγμα συστάσεις που παρέχονται από εσάς ή πληροφορίες που λαμβάνονται 
από τρίτα μέρη όπως για παράδειγμα εταιρείες αναζήτησης προσωπικού. Αυτά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να ομαδοποιηθούν γενικά στις ακόλουθες κατηγορίες:       

• δεδομένα ταυτοποίησης, όπως όνομα, Ταυτότητα Χρήστη, κωδικός πρόσβασης (αν 
υποβάλετε αίτηση μέσω της ιστοσελίδας μας), υπηκοότητα και ημερομηνία γέννησης,  

• στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
και αριθμός τηλεφώνου, 

• πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη, όπως πληροφορίες σχετικά με προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία (συμπεριλαμβανομένων συστατικών επιστολών από προηγούμενους 
εργοδότες), προσόντα και εργασιακό ιστορικό, ιστορικό εκπαίδευσης, γλωσσικές δεξιότητες, 
επαγγελματικές δεξιότητες και ταλέντα, συμμετοχή σε επαγγελματικές οργανώσεις, 
συμμετοχή στα κοινά, ενδιαφέροντα γεωγραφικής κινητικότητας και εκθέσεις από εταιρείες 
εύρεσης στελεχών ή εταιρείες εύρεσης εργασίας (όπου ισχύει),  

• σημειώσεις από τη συνέντευξη ή βίντεο και 

• στοιχεία επικοινωνιών, όπως περιεχόμενο email. 
 

Γιατί διατηρούμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα; 

Ο κύριος σκοπός της χρήσης δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι η διαχείριση της 
διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού για διάφορες θέσεις στον Όμιλο Essity. Τα δεδομένα 
χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μαζί σας, για την αξιολόγηση της αίτησής σας σε σύγκριση με 
τα απαιτούμενα προσόντα, για την επιλογή ανάμεσα σε αιτούντες και ως βάση για τη λήψη των 
αποφάσεων μας. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
για την εκπλήρωση απαιτήσεων σχετικά με την εργασία ή για τον συντονισμό των αιτήσεων 
εσωτερικά στις ενδιαφερόμενες εταιρείες της Essity.      

 

Πώς δικαιολογούμε τη διατήρηση και τη χρήση δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα; 

Όταν υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Essity, θα 
συγκατατεθείτε επίσης στη χρήση, από μέρους της Essity, όλων των πληροφοριών που περιέχονται 
στην αίτηση καθώς και σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα και των πληροφοριών που παρέχονται 
κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για τους σκοπούς μιας συγκεκριμένης ή ενδεχόμενης πρόσληψης. 
Η Essity μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί 
διαθέσιμα στο κοινό, όπως πληροφορίες που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (για 
παράδειγμα στο LinkedIn), με βάση το έννομο συμφέρον αξιολόγησης της καταλληλότητας σας για 
τη συγκεκριμένη θέση. 

     

 



 

 

   

  
  

Πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους πλην της Essity 

Η Essity μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη για τους εξής 
λόγους: 

• Εντός του Ομίλου Essity: μπορεί να γίνει διαβίβαση δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα 
ανάμεσα σε εταιρείες του Ομίλου Essity, αν αυτό απαιτείται όσον αφορά τη διαδικασία 
πρόσληψης.  

• Προμηθευτές πληροφορικής (IT): το Τμήμα μας Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΔ) μπορεί να 
χρησιμοποιήσει εξωτερικά παρεχόμενα συστήματα IT ή υπηρεσίες τα οποία παρέχονται από 
τρίτους προμηθευτές για λόγους υποστήριξης της διαδικασίας πρόσληψης. Στη συνέχεια, τα 
δεδομένα  σας προσωπικού χαρακτήρα θα καταγράφονται και θα χρησιμοποιούνται σε 
τέτοια εξωτερικά συστήματα πληροφορικής υπό κατάλληλα τεχνικά και λειτουργικά μέτρα 
ασφαλείας. 

• Εταιρείες αναζήτησης προσωπικού: Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να 
τεθούν στη διάθεση εταιρειών αναζήτησης προσωπικού ή εταιρειών που παρέχουν 
παρεμφερείς υπηρεσίες ως μέρος της διαδικασίας της Essity για αναζήτηση υποψηφίων που 
πληρούν τις απαιτήσεις της Essity για μια συγκεκριμένη θέση. 

• Εταιρείες εκτίμησης: Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται επίσης να 
παρέχονται σε εταιρείες στις οποίες η Essity έχει αναθέσει τη συνδρομή στην αξιολόγηση 
του προφίλ σας, των προσόντων και της προσωπικότητά σας σε σχέση με τις απαιτήσεις 
μας για μια συγκεκριμένη θέση. 

• Εταιρείες ελέγχου υποβάθρου: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τη φύση της 
συγκεκριμένης θέσης, ενδέχεται επίσης να αναθέσουμε σε εξωτερικά τρίτα μέρη τη 
διενέργεια ελέγχου του υποβάθρου σας.    
 

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να παρασχεθούν σε μέρη που βρίσκονται εκτός 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), για παράδειγμα αν υποβάλλετε αίτηση για μια θέση 
εργασίας σε μια εταιρεία του Ομίλου Essity που βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε μέτρα που 
εξασφαλίζουν αντίστοιχο επίπεδο προστασίας όπως αυτό που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί 
του απορρήτου δεδομένων στην ΕΕ (όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της 
ΕΕ - GDPR).      

 

Όταν κοινοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε ένα εξωτερικό τρίτο μέρος, όπως 
περιγράφεται ανωτέρω, η εν λόγω κοινοποίηση θα υπόκειται σε σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων 
μεταξύ ημών και της εν λόγω εταιρείας προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα θα υπόκεινται 
στο ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που ισχύει όταν τα επεξεργάζεται η Essity. 

 

Πόσο καιρό διατηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;  

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται από την Essity ή από άλλα μέρη για 
λογαριασμό μας, αλλά μόνο για όσο καιρό απαιτείται για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας και 
αυστηρά για όσο χρόνο απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συγκεντρώθηκαν 
αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν από τα αρχεία μας ή θα 
καταστούν δεόντως ανώνυμα, όταν δεν χρειάζονται πια. Η κύρια αρχή είναι ότι δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν μια αίτηση για μια θέση εργασίας θα διαγράφονται μόλις 
ληφθεί η απόφαση σχετικά με τη θέση εργασίας και μόλις λήξει τυχόν ισχύουσα προθεσμία άσκησης 
ένστασης ή άλλης αμφισβήτησης της απόφασης. Μπορεί να ισχύουν μεγαλύτερες περίοδοι 
διατήρησης όσον αφορά εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν 
δημιουργηθεί για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, η πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού 
χαρακτήρα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. 

 



 

 

   

  
  

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;  

Η συγκατάθεση που μας δόθηκε για τη διατήρηση ή άλλη χρήση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί πάντοτε να ανακληθεί. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα: 

(i) Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ρωτήσετε αν διατηρούμε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που σας αφορούν και, αν ισχύει κάτι τέτοιο, να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με 
το ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουμε. Επίσης, είμαστε υποχρεωμένοι να 
απαντήσουμε σε ερωτήσεις, μεταξύ άλλων, που αφορούν τον σκοπό για τον οποίο 
χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, λεπτομέρειες αναφορικά με το 
τί δεδομένα έχουμε και σε ποιον έχουμε δώσει πρόσβαση σε αυτά.  Ωστόσο, το ανωτέρω 
δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και τα δικαιώματα σας για πρόσβαση μπορεί να περιοριστούν 
από τα συμφέροντα άλλων ατόμων.  

(ii) Δικαίωμα διόρθωσης: Υποχρεούμαστε να διορθώσουμε ανακριβή δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή να συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν 
αιτήματος σας. 

(iii) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): Σε ορισμένες περιπτώσεις, υποχρεούμαστε να 
διαγράψουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος σας.  

(iv) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, υποχρεούμαστε να 
περιορίσουμε την από μέρους μας χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν 
αιτήματος σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας 
μόνο για συγκεκριμένους περιορισμένους σκοπούς, όπως αυτοί ορίζονται από τον νόμο.  

(v) Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να λάβετε 
τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στα οποία έχουμε πρόσβαση σε δομημένη, 
ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και μπορεί να έχετε το δικαίωμα 
να διαβιβάσετε τα δεδομένα σας σε άλλη οντότητα χωρίς παρεμπόδιση από εμάς. 

(vi) Δικαίωμα αντίρρησης: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση 
στην από μέρους μας χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα τους. Τότε, 
μπορεί να κληθούμε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.  

 

Επικοινωνήστε με την Essity: 

Πολύ ευχαρίστως θα παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες ή θα απαντήσουμε σε αιτήματα άσκησης 
των ανωτέρω δικαιωμάτων σας. Τα αιτήματα αυτά μπορούν να αποσταλούν στον υπεύθυνο 
επικοινωνίας ΑΔ στην σχετική εταιρεία της Essity ή με e-mail στη διεύθυνση:  

dataprivacy@essity.com 

Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. 

mailto:dataprivacy@essity.com

