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ΘΕΜΑ: ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΕΙΩΜΑΣΟ. 

 

ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΕΙΩΜΑΣΟ 

Σασ ευχαριςτοφμε για τθν πρόκεςθ αποςτολισ του βιογραφικοφ ςασ ςθμειϊματοσ. Με τον τρόπο αυτό μασ δίνεται 
θ δυνατότθτα να ζχουμε μια άμεςθ επικοινωνία για κζςεισ που ταιριάηουν ςτο επαγγελματικό ςασ προφίλ. Με τθν 
αποςτολι του βιογραφικοφ ςασ μζςω τθσ παροφςασ ιςτοςελίδασ αποδζχεςτε τουσ εξισ όρουσ: 

ΟΡΟΙ 

Η αποςτολι του βιογραφικοφ ςθμειϊματόσ ςασ γίνεται υπ’ ευκφνθ ςασ. Με τθν αποςτολι του βιογραφικοφ ςασ 
δθλϊνετε ότι τα περιεχόμενα ςε αυτά ςτοιχεία είναι ακριβι και αλθκι. 

Το βιογραφικό ςθμείωμά ςασ κακϊσ και κάκε άλλο προςωπικό ςτοιχείο το οποίο μασ αποςτζλλετε περιζχει 
δεδομζνα (τα «Προςωπικά Δεδομζνα») που κεωροφνται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςφμφωνα με τθν ζννοια 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το νόμο Ν. 2472/1997 για 
τθν Προςταςία Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 

Με τθν αποςτολι του βιογραφικοφ ςθμειϊματόσ ςασ ςυγκατατίκεςτε ςτθν απαιτοφμενθ επεξεργαςία από τθν 
εταιρεία Extraline των Προςωπικϊν ςασ Δεδομζνων με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ των ικανοτιτων ςασ για τθν κάλυψθ 
κζςθσ, για τθν οποία αποςτείλατε το βιογραφικό ςασ ςθμείωμα, ι για τθν κάλυψθ άλλθσ κζςθσ για τθν οποία 
κρίνεται κατά τθν επεξεργαςία ότι διακζτετε τισ απαιτοφμενεσ ικανότθτεσ (ςτο εξισ θ «Επεξεργαςία»). Για τουσ 
ςκοποφσ τθσ Επεξεργαςίασ ςτα Προςωπικά ςασ Δεδομζνα δφνανται να ζχουν πρόςβαςθ εργαηόμενοι τθσ Extraline. 
Επιπλζον, τα Προςωπικά ςασ Δεδομζνα διαβιβάηονται και αποκθκεφονται ςτουσ διακομιςτζσ / εξυπθρετθτζσ 
(servers) που διακζτει θ εταιρεία Extraline. 

Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ κάλυψθσ τθσ κζςθσ για τθν οποία αποςτείλατε το βιογραφικό ςασ ςθμείωμα και το 
αργότερο μετά τθν παρζλευςθ ενόσ (1) ζτουσ από τθν υποβολι του βιογραφικοφ ςασ ςθμειϊματοσ τα Προςωπικά 
ςασ Δεδομζνα κα διαγραφοφν. Αν τελικά θ Extraline αποφαςίςει να διατθριςει τα Προςωπικά ςασ Δεδομζνα για 
τθν κάλυψθ μιασ άλλθσ κζςθσ, κα ςασ ενθμερϊςει ςχετικά και κα ηθτιςει τθ ςυγκατάκεςι ςασ για αυτιν τθν 
περαιτζρω επεξεργαςία, τθν οποία μπορείτε και να αρνθκείτε. 

Στο βακμό που είναι επιτρεπτό από τισ ςχετικζσ διατάξεισ ζχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτθμα ςτθ Extraline για 
πρόςβαςθ ςτα Προςωπικά Δεδομζνα με βάςθ το άρκρο 15 του Κανονιςμοφ 2016/679. Ζχετε επίςθσ δικαίωμα να 
ηθτιςετε τθ διόρκωςθ ι διαγραφι των Προςωπικϊν Δεδομζνων βάςει των άρκρων 16 και 17 του Κανονιςμοφ 
2016/679 αντίςτοιχα ι τον περιοριςμό τθσ Επεξεργαςίασ με βάςθ το άρκρο 18 του Κανονιςμοφ 2016/679. Τζλοσ, 
ζχετε δικαίωμα εναντίωςθσ ςτθν Επεξεργαςία των Προςωπικϊν Δεδομζνων, όπωσ επίςθσ και δικαίωμα να 
λαμβάνετε τα Προςωπικά ςασ Δεδομζνα ςε δομθμζνο, κοινϊσ χρθςιμοποιοφμενο και αναγνϊςιμο από μθχανιματα 
μορφότυπο (δικαίωμα ςτθ φορθτότθτα) όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 20 του Κανονιςμοφ 2016/679. 

Από τθ ςτιγμι που κα ςυγκατατεκείτε ςτθν Επεξεργαςία των Προςωπικϊν ςασ Δεδομζνων ζχετε το δικαίωμα 
οποτεδιποτε να ανακαλζςετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ, χωρίσ όμωσ θ ανάκλθςθ αυτι να κίγει τθ νομιμότθτα τθσ μζχρι 
τότε Επεξεργαςίασ. 
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Αν κεωρείτε ότι θ Επεξεργαςία των Προςωπικϊν ςασ Δεδομζνων παραβαίνει τον Κανονιςμό 2016/679 ζχετε 
δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 

Για κάκε είδουσ διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν Επεξεργαςία των Προςωπικϊν ςασ Δεδομζνων κατά τα ανωτζρω 
μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: info@extraline.gr 

 


