
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με το παρόν επιθυμούμε να σας εξηγήσουμε πώς η MedNet Greece επεξεργάζεται προσωπικά 

δεδομένα σας και να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και πώς 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας; 

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι: 

η ΜΕΝΤΝΕΤ Ελλάς Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Υπηρεσιών  

οδός Περγάμου αρ. 3,  

Νέα Σμύρνη, Αθήνα  

Τηλ.: +30 2109307900  

Fax: +30 210 9307601  

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας των υποκαταστημάτων μας είναι τα ακόλουθα:  

 

MedNet GREECE SA - CYPRUS Branch 

Αμφίπολης 2, Μέγαρο Μάρκου, 2025 Στρόβολος  

Λευκωσία - Κύπρος 

Τηλ.: +357 22450752 

Fax: +357 22519819 

 

MedNet GREECE SA - ROMANIA Branch 

Iancu de Hunedoara Bd. 54Β 

Avantgarde Office Building, 1ος όροφος 

Βουκουρέστι - Ρουμανία 

Τηλ.:  +40 314335040 

Fax:  +40 314377184 

 

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας 

στο dpo@mednet.com.gr  

Ενημέρωση υποψηφίων εργαζομένων/συνεργατών 

σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων της αίτησής σας  

 

 



 

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιούμε και από πού συλλέγονται αυτά; 

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν κυρίως βασικές 

πληροφορίες ταυτοποίησης [όπως όνομα, επώνυμο, τίτλος, υπηκοότητα], στοιχεία επικοινωνίας 

[π.χ. διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου (κινητού, σταθερού), διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου] και όλα τα στοιχεία από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων [ιδίως συνοδευτικές 

επιστολές, βιογραφικό σημείωμα, συστατικές επιστολές, ερωτηματολόγια, δεδομένα  

συνεντεύξεων, προσόντα και προηγούμενη εμπειρία/προϋπηρεσία σας]. Χρησιμοποιούμε 

ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (όπως ιατρικές πληροφορίες, θρήσκευμα, βαθμός 

αναπηρίας) μόνο εάν μας τα γνωστοποιήσετε οικειοθελώς στο έντυπο της αίτησης ή κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και εφόσον δυνάμει συγκατάθεσής σας ή 

βάσει διατάξεως νόμου επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούμε. Επίσης, συλλέγουμε προσωπικά 

δεδομένα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε ορισμένα σημεία των εγκαταστάσεών μας 

στην Αθήνα (όπως στην είσοδο του κτηρίου των γραφείων μας, στην περίμετρο του κτηρίου των 

γραφείων ή στην είσοδο του χώρου στάθμευσης). 

Κατά κανόνα, συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας από εσάς κατά τη διαδικασία 

πρόσληψης. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα από τρίτους (π.χ. γραφεία ευρέσεως 

εργασίας, πρόσωπα που έχετε υποδείξει για την παροχή συστάσεων), στους οποίους έχετε 

διαθέσει τα δεδομένα σας προς γνωστοποίηση. 

Για ποιους σκοπούς, και δυνάμει ποιας νομικής βάσης θα επεξεργασθουμε τα δεδομένα 

σας;  

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και των σχετικών εθνικών νόμων 

(ελληνικών, κυπριακών, ρουμανικών, όπως ισχύουν).  

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χρησιμεύει κυρίως για την εκτέλεση και 

ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και για την αξιολόγηση του κατά πόσον οι 

υποψήφιοι είναι κατάλληλοι για την πλήρωση της αντίστοιχης θέσης. Είναι απαραίτητο να 

επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να αποφασίσουμε αν θα σας 

προσφέρουμε θέση εργασίας ή συνεργασία. Το άρθρο 6 παρ. 1(β) του GDPR αποτελεί την κύρια 

νομική βάση για το σκοπό αυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ως νομική βάση 

τυχόν ρητής συγκατάθεσης που έχετε δώσει, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1(α) και 7 του GDPR 

[π.χ. προκειμένου να αξιοποιηθούν τα έγγραφα της αιτήσεώς σας για άλλες θέσεις  στη MedNet 

Greece ή στον Όμιλο Munich Re]. Εάν παράσχετε τη συγκατάθεση αυτή, έχετε το δικαίωμα να 

την ανακαλέσετε για  το μέλλον ανά πάσα στιγμή. 

Οποιαδήποτε επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται 

μόνον εφόσον έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας (άρθρο 9 παρ. 2(α) του GDPR). 



 

Ενδέχεται, επίσης, να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκπληρώσουμε 

έννομες υποχρεώσεις μας ως δυνητικός εργοδότης/αντισυμβαλλόμενός σας, π.χ. βάσει 

νομοθετικών διατάξεων ή για να ελέγξουμε  – όπου απαιτείται -  τα προσωπικά σας δεδομένα 

σε σχέση με λίστες διεθνών κυρώσεων (sanctions lists) προς συμμόρφωση με τους κανόνες για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (π.χ. Κανονισμός 2580/2001 του Συμβουλίου). Οι δύο 

τελευταίες δραστηριότητες επεξεργασίας βασίζονται στο άρθρο. 6 παρ. 1(γ) του GDPR. 

Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας: 

- για στατιστικούς σκοπούς (π.χ. μελέτες συμπεριφοράς υποψηφίων). Οποιαδήποτε 

στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μόνο για εσωτερικούς σκοπούς και τα ευρήματα δεν 

είναι εξατομικευμένα, αλλά παραμένουν πάντα ανώνυμα. για τη δίωξη ποινικών 

αδικημάτων· ή  

- για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, εκτός και εάν υπερτερεί το 

συμφέρον σας ως υποκειμένου των δεδομένων να μην τύχουν επεξεργασίας τα δεδομένα 

αυτά. 

Εάν επιθυμούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπό που δεν αναφέρεται 

παραπάνω, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων. 

Σε ποιον γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας; 

Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα αυτών . Θα 

λάβουν γνώση των δεδομένων σας μόνον τα μέλη του προσωπικού και τα τμήματα (π.χ. τμήμα 

ανθρώπινου δυναμικού, ανώτατα διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενος του τμήματος όπου 

βρίσκεται η προς πλήρωση θέση) της εταιρείας μας, τα οποία χρειάζονται τα προσωπικά σας 

δεδομένα για την απόφαση πρόσληψης/, προκειμένου να εκτελέσουν τα συμβατικά και τα 

νόμιμα καθήκοντά τους. 

Περαιτέρω, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλους παραλήπτες 

εκτός της εταιρείας (π.χ. παρόχους εξωτερικών λογιστικών υπηρεσιών), αν αυτό είναι 

απαραίτητο για την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή υπηρεσιών μαζί σας. 

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρώπης (τρίτες χώρες); 

Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ). Εάν στο μέλλον χρειαστεί να μεταφέρουμε προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους 

υπηρεσιών ή εταιρείες του Ομίλου εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα το 

πράξουμε μόνον αφού σας ενημερώσουμε σχετικώς και εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

κρίνει ότι το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων της αντίστοιχης χώρας είναι 

επαρκές ή η προστασία προσωπικών δεδομένων είναι κατ’ άλλον τρόπο επαρκώς εγγυημένη 

(για παράδειγμα μέσω δεσμευτικών ενδοομιλικών κανόνων  περί προστασίας δεδομένων ή μέσω 

των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Μπορείτε να λάβετε 



 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, καθώς και για το επίπεδο προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων στους παρόχους υπηρεσιών τρίτων χωρών στο dpo@mednet.com.gr. 

Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας; 

Θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας έξι μήνες μετά το τέλος της διαδικασίας 

επεξεργασίας των αιτήσεων. Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση που η διαγραφή απαγορεύεται από 

τo νόμο, ή αν η διατήρηση των δεδομένων είναι αναγκαία για σκοπούς απόδειξης ή εάν έχετε 

δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε εργασία ή συνεργασία, αλλά με βάση τις 

πληροφορίες που έχετε παράσχει πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφερθούμε να εξετάσουμε την 

αίτησή σας στο μέλλον, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτό κατά τη διάρκεια της 

εξάμηνης προθεσμίας διατήρησης των προσωπικών δεδομένων. 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων; 

Χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@mednet.com.gr, μπορείτε 

να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για σας. 

Επίσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν ή να διορθωθούν τα 

προσωπικά δεδομένα σας. Επιπλέον, μπορεί να έχετε το δικαίωμα εναντίωσης ή περιορισμού 

της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και δικαίωμα να λάβετε τα 

προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και 

αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα φορητότητας). 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον προαναφερθέντα Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων ή την 

αρχή προστασίας δεδομένων, εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο. 

Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλ 

.: 210 6475600, Fax: 210 6475628, E: contact@dpa.gr  

Για την Κύπρο: Γραφείο του Επιτρόπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Ιάσωνος 

1, 1082 Λευκωσία, Κύπρος, Π.Ο.Κ. 23378, 1682 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ: +357 22818456, 

Φαξ: +357 22304565, E: commissionerdataprotection.gov.cy   

Για τη Ρουμανία: Η Εθνική Εποπτική Αρχή Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφόρος 

Magheru 30, Περιοχή 1, Βουκουρέστι, Τ +40 318 059 211, F +40 318 059 602, 

www.dataprotection.ro  
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Είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τα δεδομένα σας; 

Στα έγγραφα της αίτησής σας πρέπει να συμπληρώσετε τα προσωπικά δεδομένα που είναι 

απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας  υποβολής αιτήσεων και για να αξιολογήσουμε 

κατά πόσον είστε κατάλληλος για την  προσφερόμενη θέση εργασίας ή τις ζητούμενες 

υπηρεσίες. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων και να αποφασίσουμε αν θα συνάψουμε μαζί σας σύμβαση εργασίας / 

υπηρεσιών μαζί σας. 

Τελευταία ενημέρωση: 05/2020 

 

 


