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1. Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου 

 

Η Trust International Insurance Company (Cyprus) ΛΤΔ («Trust Cyprus») είναι "υπεύθυνος 

επεξεργασίας". Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για να αποφασίσουμε πώς διατηρούμε 

και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς. Λαμβάνετε το παρόν 

αντίγραφο δήλωσης προσωπικών δεδομένων, λόγω του ότι έχετε υποβάλει αίτηση εργασίας 

στην Εταιρείας μας. Η παρούσα δήλωση σας ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο και το λόγο για 

τον οποίο θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, που αφορούν σκοπούς πρόσληψης, 

και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα συνήθως. Σας παρέχει ορισμένες 

πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (EC) 2016/679 και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας 

δεδομένων (“Νόμοι περί προστασίας δεδομένων”). 

 

2. Αρχές προστασίας δεδομένων 



 

Θα συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και τις αρχές περί προστασίας δεδομένων, που σημαίνει 

ότι τα δεδομένα σας θα: 

 

 Χρησιμοποιούνται νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια. 

 Συλλέγονται μόνο για έγκυρους σκοπούς τους οποίους σας έχουμε εξηγήσει ξεκάθαρα και 

δεν θα χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο που δεν είναι συμβατός με αυτούς τους 

σκοπούς. 

 Σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους σας ενημερώσαμε και μόνο με αυτούς. 

 Είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. 

 Διατηρούνται μόνο για όσο απαιτείται για τους σκοπούς τους οποίους σας ενημερώσαμε. 

 Διατηρούνται ασφαλή. 

 

3. Κατηγορίες πληροφοριών που διατηρούμε σχετικά με εσάς 

 

Σε σχέση με την αίτηση εργασίας που έχετε υποβάλει στην Εταιρεία μας, θα συλλέξουμε, θα 

αποθηκεύσουμε και θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών 

σχετικά με εσάς: 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και 

Αριθμός Τηλεφώνου 

Άλλες πληροφορίες: Ηλικία, Οικογενειακή Κατάσταση, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, 

Τρέχον και Προηγούμενο Επάγγελμα 

Πληροφορίες Ταυτοποίησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Διαβατηρίου, 

Φωτογραφίες, Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης: συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων 

πιστοποιητικών δικαιώματος για εργασία, συστατικών επιστολών και άλλων πληροφοριών 

που περιλαμβάνονται σε βιογραφικό σημείωμα ή συνοδευτική επιστολή, αντίγραφα 

διπλωμάτων και άλλα σχετικά προσόντα 

 

Αυτές οι πληροφορίες μας έχουν παρασχεθεί: 

 

 Μέσω του βιογραφικού σας σημειώματος και της συνοδευτικής σας επιστολής. 

 Μέσω της αίτησης εργασίας σας. 

 Κατά τη διάρκεια συνέντευξης. 

 

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες 

"ειδικές κατηγορίες" ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών: 

 

 Πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή ή την εθνικότητά σας, τις θρησκευτικές σας 

πεποιθήσεις, αν είστε μέλος συντεχνίας, τη σεξουαλικότητα και τις πολιτικές σας απόψεις. 

 Πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας ή οποιαδήποτε αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης 

οποιασδήποτε κατάστασης υγείας, αρχείων υγείας και ασθένειας. 



 Πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. 

4. Πώς συλλέγονται οι προσωπικές σας πληροφορίες 

 

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους υποψήφιους για εργασία από τις 

ακόλουθες πηγές: 

 

 Από εσάς, τον/την υποψήφιο ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όπως 

υφιστάμενοι υπάλληλοι ή συνεργάτες της Trust Cyprus. 

 Από γραφεία ευρέσεως εργασίας. 

 Από άτομα που δίνουν συστάσεις για εσάς. 

 Τα ακόλουθα δεδομένα από τρίτους προέρχονται από δημόσια διαθέσιμες πηγές (π.χ. 

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης). 

 Από πρώην υπαλλήλους. 

 

5. Πώς θα επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς 

 

Θα επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς ως εξής: 

 

 Για να αξιολογήσουμε τις δεξιότητες, τα προσόντα και την καταλληλότητά σας για εργασία. 

 Για να διεξάγουμε ελέγχους ιστορικού και συστάσεων, όπου εφαρμόζεται. 

 Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης. 

 Για να διατηρούμε αρχεία σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης που ακολουθούμε. 

 Για να συμμορφωθούμε με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. 

 

Σε περίπτωση άρνησης παροχής προσωπικών πληροφοριών 

 

Σε περίπτωση άρνησης παροχής προσωπικών πληροφοριών αφού ζητηθεί από εσάς, κάτι που 

είναι απαραίτητο ούτως ώστε να εξετάσουμε την αίτησή σας (όπως τα αποδεικτικά προσόντων 

σας ή το ιστορικό εργασίας σας), δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την αίτησή σας με 

επιτυχία. 

 

6. Πώς επεξεργαζόμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες 

 

Θα επεξεργαστούμε ιδιαίτερα ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς με τους 

ακόλουθους τρόπους: 

 

 Θα επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε κατάσταση αναπηρίας σας 

ούτως ώστε να εξετάσουμε αν κατά πόσο χρειάζεται να παρέχουμε κατάλληλες 

προσαρμογές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης, όπως για παράδειγμα εάν 

χρειάζεται να γίνουν προσαρμογές κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ή κατά τη διάρκεια 

συνέντευξης. 

 



 Θα επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή ή την εθνικότητά σας, τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, αν είστε μέλος συντεχνίας, τη σεξουαλικότητα και τις πολιτικές 

σας απόψεις, προκειμένου να διασφαλίσουμε ουσιαστική εποπτεία και αναφορά σχετικά με 

την προσφορά ίσων ευκαιριών. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

 

Προβλέπεται ότι θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε εάν έχετε καθαρό ποινικό μητρώο. 

 

7. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 

 

Δεν θα υποβληθείτε σε αποφάσεις που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε εσάς με βάση μόνο 

την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. 

 

8. Ανταλλαγή δεδομένων 

 

Γιατί ενδέχεται να μοιραστείτε τις προσωπικές μου πληροφορίες εντός του ομίλου 

εταιρειών ή/και με τρίτα μέρη; 

 

Θα μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εντός του ομίλου εταιρειών μας για να 

εξετάσουμε εάν είστε κατάλληλοι για κάποια άλλη θέση στον Όμιλό μας. 

 

Θα μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τα ακόλουθα τρίτα μέρη για σκοπούς 

επεξεργασίας της αίτησής σας: συμβούλους και άλλους εμπειρογνώμονες. Απαιτείται από 

όλους τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών και από άλλες οντότητες στον όμιλό μας όπως 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας 

πληροφοριών σύμφωνα με τις πολιτικές μας. Δεν επιτρέπουμε στους τρίτους παροχείς 

υπηρεσιών μας να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Τους 

επιτρέπουμε μόνο να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους σκοπούς 

και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. 

 

9. Ασφάλεια δεδομένων 

 

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ούτως ώστε να αποτρέψουμε την απώλεια, την 

επεξεργασία ή την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες, την αλλαγή ή την αποκάλυψή 

τους με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στις προσωπικές 

σας πληροφορίες στους υπαλλήλους, μεσίτες, εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους τρίτους που 

έχουν επιχειρηματική ανάγκη πληροφόρησης. Αυτοί θα επεξεργάζονται τις προσωπικές σας 

πληροφορίες σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. 

Έχουμε θέσει διαδικασίες σχετικά με την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων ασφάλειας 

δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς και κάθε εποπτική αρχή για πιθανή παραβίαση όπου θα 

είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να πράξουμε με αυτό τον τρόπο. 

 

10. Διατήρηση δεδομένων 



 

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για περίοδο δώδεκα μηνών, αφού σας 

γνωστοποιήσουμε την απόφασή μας σχετικά με το αν θα σας αναθέσουμε σε κάποια θέση ή 

όχι. 

 

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για την περίοδο αυτή, έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να υποδείξουμε, σε περίπτωση νομικής απαίτησης, ότι δεν έχουμε κάνει 

διακρίσεις εις βάρος των υποψηφίων για λόγους που απαγορεύονται από το νόμο και ότι 

διεξήγαμε τη διαδικασία προσλήψεων με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Μετά από αυτή την 

περίοδο, θα καταστρέψουμε με ασφάλεια τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τους 

νόμους περί προστασίας δεδομένων. 

 

Εάν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στα αρχεία μας, με βάση 

το ενδεχόμενο μελλοντικής ευκαιρίας για την οποία επιθυμήσετε να σας αξιολογήσουμε, θα 

πρέπει να μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στο έντυπο αίτησης εργασίας ούτως ώστε να 

διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για καθορισμένη περίοδο σε αυτή τη βάση. 

 

11. Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού επεξεργασίας 

 

Με βάση ορισμένες νομικές προϋποθέσεις, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να: 

 

 Ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες (κοινώς γνωστό ως «δικαίωμα 

πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε 

αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι 

τις επεξεργαζόμαστε νόμιμα. 

 Ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Αυτό 

σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που 

διατηρούμε σχετικά με εσάς. 

 Ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σας δίνει τη 

δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τις προσωπικές πληροφορίες 

όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος να διατηρήσουμε την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το 

δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τις προσωπικές σας 

πληροφορίες όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας εναντίωσης στην επεξεργασία (βλέπε 

παρακάτω). 

 Αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών όπου βασιζόμαστε 

στα έννομα συμφέροντά (ή αυτά τρίτου) και υπάρχει κάτι σχετικά με την συγκεκριμένη 

θέση σας που δικαιολογεί την εναντίωση σας στην επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα 

να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς 

απευθείας εμπορικής προώθησης. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμά σας να ζητήσετε τη 

διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων από την Trust Cyprus δεν ισχύει ή ενδέχεται να περιοριστεί 



στις ακόλουθες περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με 

σκοπό: 

 

α) τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών απαιτήσεων, και 

β) τη διατήρηση νομικής υποχρέωσης που απαιτεί την επεξεργασία βάσει του Κυπριακού 

ή Ευρωπαϊκού Δικαίου, στην οποία υπόκειται η Trust Cyprus. 

 

 Ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό 

σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας 

πληροφοριών, για παράδειγμα αν επιθυμείτε να εξακριβώσουμε την ακρίβειά τους ή τον 

λόγο για την επεξεργασία τους. 

 Ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών σε άλλο μέρος. 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε, να επαληθεύσετε, να διορθώσετε ή να ζητήσετε τη 

διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων ή να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε ένα αντίγραφο των 

προσωπικών σας πληροφοριών σε άλλο μέρος, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε γραπτώς 

με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Trust Cyprus. 

 

12. Δικαίωμα απόσυρσης συναίνεσης 

 

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας 

πληροφοριών για σκοπούς της διαδικασίας πρόσληψης ανά πάσα στιγμή. Για να αποσύρετε τη 

συναίνεσή σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Trust Cyprus. 

Αφού λάβουμε ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συναίνεσή σας, θα τερματίσουμε τη 

διαδικασία επεξεργασίας της αίτησής σας και, με βάση την πολιτική μας διατήρησης 

δεδομένων, θα καταστρέψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. 

 

13. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

 

Έχουμε ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για να επιβλέπει την συμμόρφωση της 

παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις 

σχετικά με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων ή τον τρόπο με τον οποίο 

χειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Trust Cyprus στη διεύθυνση 

dpo@trustcyprusinsurance.com. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τα παράπονά σας για 

θέματα προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 

Δεδομένων, την εποπτική αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Ιάσωνος 1, 

1082 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: +357 22 818 456 

Φαξ: +357 22 304565 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: commissioner@dataprotection.gov.cy 

mailto:dpo@trustcyprusinsurance.com
mailto:commissioner@dataprotection.gov.cy


14. Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων 

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιήσουμε την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων 

ανά πάσα στιγμή και θα σας παρέχουμε μια νέα δήλωση προστασίας δεδομένων όταν 

προβούμε σε ουσιαστικές ενημερώσεις. Επίσης, ενδέχεται να σας ειδοποιούμε με άλλους 

τρόπους κατά διαστήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


