Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Υποψήφιων Εργολάβων Πρατηρίων Καλυψώ

1. Εισαγωγή
H «ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. Α.Ε.» (στο
εξής η «Εταιρεία» ή «εμείς») λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των
προσωπικών πληροφοριών των συνεργατών της και δεσμεύεται να χειρίζεται προσωπικά δεδομένα που
τους αφορούν υπεύθυνα και σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό και Κανονιστικό
Πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία, καθορίζοντας τους σκοπούς και τον
τρόπο επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθίσταται Υπεύθυνος
Επεξεργασίας τους.
Η παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία επεξεργάζεται
προσωπικά δεδομένα για τους υποψήφιους εργολάβους, τους νόμιμους εκπρόσωπους ή τα άτομα
επικοινωνίας των υποψήφιων εργολάβων που έχουν υποβάλει αίτηση για ανάθεση της λειτουργίας
πρατηρίου υγρών καυσίμων για λογαριασμό της Εταιρείας σε ακίνητο που μισθώνει η ίδια (στο εξής οι
«Υποψήφιοι Εργολάβοι»).
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα ειδοποίηση όποτε
κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους σε εσάς είτε
με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο.
2. Ποια Δεδομένα σας Επεξεργαζόμαστε
Στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης ανάθεσης διαχείρισης πρατηρίου υγρών καυσίμων από τους
Υποψήφιους Εργολάβους με σκοπό την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας με την Εταιρεία, η Εταιρεία
συλλέγει από τους ίδιους τους Υποψήφιους Εργολάβους και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά
τους δεδομένα:




















Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατρός
Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση, e-mail)
Ημερομηνία γέννησης
Υπηκοότητα
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας)
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ)
Δεδομένα σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων
Λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συνεργαστούν με την Εταιρεία
Ακαδημαϊκή εκπαίδευση (ίδρυμα, έτος αποφοίτησης, επίπεδο σπουδών)
Δεξιότητες (επίπεδο χειρισμού MS Office και γνώσης ξένων γλωσσών)
Προϋπηρεσία (θέση εργασίας, εταιρεία, περίοδο απασχόλησης στην κάθε θέση εργασίας, μηνιαίες
καθαρές αποδοχές, σημαντικότερα καθήκοντα και επιτεύγματα)
Προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης
Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας
Λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση
Δεδομένα σχετικά με τυχόν καταδίκη σας για οικονομικούς λόγους
Στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας
Φωτογραφία
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Τρόπο ενημέρωσης για τη θέση εργασίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των Υποψήφιων Εργολάβων, η Εταιρεία δημιουργεί δεδομένα
αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.
Τέλος, συλλέγεται αυτόματα από την Εταιρεία οπτικοακουστικό υλικό (συμπεριλαμβανομένης και της
ημερομηνίας και της ώρας) όταν οι Υποψήφιοι Εργολάβοι εισέρχονται σε περιοχή όπου λειτουργεί κλειστό
κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV).
3. Σκοπός Επεξεργασίας
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα των Υποψήφιων
Εργολάβων προκειμένου να επιλέξει και συνεργαστεί με τους κατάλληλους για τη λειτουργία για
λογαριασμό της πρατηρίου υγρών καυσίμων, πλυντηρίου - λιπαντικών, mini market και λοιπών
δραστηριοτήτων του πρατηρίου. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας
αποκλειστικά και μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την
αποτελεσματική εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.
4. Νομική Βάση
Για την κάθε επεξεργασία που εκτελεί η Εταιρεία υφίσταται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές
βάσεις:
α. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 στ’ του ΓΚΠΔ, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται
προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων
συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το
συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Έννομο συμφέρον της Εταιρείας αποτελεί η
αξιολόγηση των Υποψήφιων Εργολάβων με σκοπό την εύρεση και τη συνεργασία με τους καταλληλότερους
από αυτούς, καθώς και η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της.
β. Μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας με θετική ενέργεια (opt-in) προτού
προβούμε σε συγκεκριμένες επεξεργασίες των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, η υποβολή της αίτησης για
την ανάθεση διαχείρισης πρατηρίου υγρών καυσίμων στηρίζεται στη δική σας συγκατάθεση.
Έχετε πάντοτε και ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με επικοινωνία στο
e-mail DPO@helpe.gr. Σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, δε θα είναι πλέον εφικτή η
διενέργεια των επεξεργασιών που βασίζονται σε αυτήν. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.
γ. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της
Εταιρείας.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 2 (στ) του ΓΚΠΔ, η Εταιρεία επεξεργάζεται νόμιμα τα
προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα) των Υποψήφιων Εργολάβων εφόσον η επεξεργασία
είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της.
5. Χρονικό διάστημα διατήρησης
Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 3 έτη από την υποβολή
της αίτησης για την ανάθεση διαχείρισης πρατηρίου υγρών καυσίμων
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6. Διαβίβαση σε Τρίτους
Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν διαμοιράζεται, εκμεταλλεύεται ή με οποιονδήποτε τρόπο διαβιβάζει
τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα Ειδοποίηση
Ιδιωτικότητας.
Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι για τους σκοπούς που
περιγράφονται ανωτέρω εργαζόμενοί μας και οι συνεργάτες μας που ενεργούν για λογαριασμό μας ή για
λογαριασμό συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών, Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα
διαβιβάζονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ, με την οποία η Εταιρεία διατηρεί
συνεργασία για σκοπούς αξιολόγησης και επιλογής των Υποψήφιων Εργολάβων.
Δε θεωρείται διαβίβαση σε τρίτους η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις αρμόδιες
δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές την οποία οι τελευταίες ζητούν νομίμως κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους.
Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.
7. Σχετικά με τα Δικαιώματά σας
Έχετε μια σειρά δικαιωμάτων αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας από την Εταιρεία. Ειδικότερα:











Δικαίωμα πληροφόρησης/ ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε
σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδομένα που η Εταιρεία τηρεί για εσάς.
Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας
δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των
προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν
ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να
περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε να τα διαβιβάζουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας.
Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, κυρίως όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς έννομου συμφέροντος της Εταιρείας.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή: Έχετε το δικαίωμα να
προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής, η οποία για την Ελλάδα είναι η
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (  διεύθυνση: Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα  τηλ.: +30-210 6475600

 fax: +30-210 6475628  e-mail: complaints@dpa.gr).
Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί
μας είτε τηλεφωνικά στο 210 6302252 είτε αποστέλλοντας e-mail στο DPO@helpe.gr
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