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Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην Matrix Insurance & Reinsurance Brokers
(εφεξής, η «Εταιρεία»). Με την συμπλήρωση της φόρμας και την αποστολή του βιογραφικού σας
σημειώματος, μας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουμε τα στοιχεία του βιογραφικού σας και, εφόσον
κρίνουμε ότι πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις για κάποια θέση που η εταιρεία επιθυμεί να καλύψει, να
επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να
κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης. Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας
ιστοσελίδας σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων:

1.1

Όροι

Οι Υποψήφιοι δηλώνουν ότι:
̶ Παρέχουν πληροφορίες ακριβείς και αληθείς.
̶ Δεν δίδουν πληροφορίες που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα,
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά
ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.).
̶ Δεν παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο μετά από ρητή
εξουσιοδότηση του τρίτου προσώπου.
H Εταιρεία, με έδρα επί της Ακαδημίας 61, Αθήνα, 106 79, Τηλ. +30 210 339 0354, ΦΑΞ +30 210 339
0356 είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε μέσω της εφαρμογής
στην ιστοσελίδα μας και του βιογραφικού σας σημειώματος, καθώς και στο πλαίσιο κάθε άλλης
επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας με σκοπό την κάλυψη
θέσης εργασίας στην εταιρεία.
Η Εταιρεία προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία μόνο των απολύτως απαραίτητων προσωπικών
σας δεδομένων και μόνο εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεση σας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρεία με μοναδικό σκοπό την
αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης εργασίας στην εταιρεία.
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς με την υποβολή του βιογραφικού
σας σημειώματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@matrix-brokers.com στον δικτυακό
τόπο https://www.matrix-brokers.com/contact/careers, είτε μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιριών, οι
οποίες συλλέγουν προσωπικά δεδομένα από τα βιογραφικά σημειώματα που εσείς τοποθετείτε στη
Βάση Δεδομένων Βιογραφικών της ιστοσελίδας τους και εν συνεχεία τα προωθούν σε
ενδιαφερόμενους εργοδότες, μεταξύ των οποίων και στη Matrix Insurance and Reinsurance Brokers SA.
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς
εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία μας πρόσωπα, εργαζόμενοι και συνεργάτες μας, που έχουν
δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας.
Όταν αποστέλλετε το βιογραφικό σας χωρίς να υποβάλλετε αίτηση για συγκεκριμένη θέση εργασίας, η
εταιρεία θα καταχωρήσει και θα διατηρήσει το βιογραφικό σας για δύο (2) έτη. Στη συνέχεια θα σας
ζητήσει να ανανεώσετε το περιεχόμενό του, εάν απαιτείται, και να δηλώσετε εάν επιθυμείτε την
περαιτέρω διατήρησή του.
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Όταν υποβάλλετε αίτηση για συγκεκριμένη θέση εργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται
από την βάση δεδομένων της εταιρεία μας σε 6 μήνες από την κάλυψη της εν λόγω θέσης, εκτός εάν
έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για τυχόν μελλοντικές θέσεις
εργασίας που κρίνουμε ότι ταιριάζουν με τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία σας.
Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα:
̶ Πρόσβασης στα δεδομένα σας
̶ Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
̶ Περιορισμού της επεξεργασίας
̶ Φορητότητας των δεδομένων σας
̶ Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Ανάκλησης της συγκατάθεσης
σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στην ταχυδρομική διεύθυνση
Ακαδημίας 61, Αθήνα, 106 79 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@matrixbrokers.com, καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών
Δεδομένων σας παραβιάζει τον εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων. Η Ανάκληση αυτή δε θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν
την ανάκληση της.
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας
Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο
Προστασίας δεδομένων (DPO) του ομίλου στο τηλέφωνο +30 210 339 0354 ή στην Δ/νση Ακαδημίας
61, Αθήνα, 106 79 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) dpo@matrix-brokers.com.
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Αναθεώρηση
Ημ/νια

30/04/2018

Αναθεώρηση Σημειώσεις
1.0

Πρώτη σύνταξη
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