ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
I. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («το Ταμείο»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, ΤΚ 105 62, τηλ. +30 210 3274400, e-mail: info@hraf.gr, ενημερώνει υπό την ιδιότητά
του ως υπευθύνου επεξεργασίας, κάθε φυσικό πρόσωπο, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό
του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Α. Είδος δεδομένων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο συλλογής βιογραφικών σημειωμάτων
είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ηλικία, ιστορικό απασχόλησης
(συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και των εταιρικών επωνυμιών), πληροφορίες εκπαίδευσης κλπ.
Β. Σκοπός επεξεργασίας
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων συμφώνως προς τα κριτήρια της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από το Ταμείο
αποκλειστικά για την ενημέρωση του Υποψηφίου σχετικά με την πορεία του υποβληθέντος βιογραφικού.
Γ. Αποδέκτες των δεδομένων
Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων είναι: 1. Το αρμόδιο προσωπικό του ΤΑΙΠΕΔ 2. Σύμβουλοι στους
οποίους το Ταμείο αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης, υπό
τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και των διατάξεων του ΓΚΠΔ.
ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
Τα δεδομένα της παρ. Α ανωτέρω θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υποβολή τους σε
ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο. Μετά τη λήξη της ανωτέρω περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα θα
καταστρέφονται.
ΙΙΙ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Το φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν
αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να ζητήσει τη διόρθωση τους, να προβάλει οποτεδήποτε
αντιρρήσεις και να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν για σκοπούς άλλους από
αυτούς που περιγράφονται ανωτέρω. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του υπό τον ΓΚΠΔ, ο Υποψήφιος μπορεί
να απευθύνεται εγγράφως στο Ταμείο (e-mail: dpo@hraf.gr).
2. Το Ταμείο έχει δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του Υποψηφίου εάν η τήρηση των
δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή
δικαιωμάτων τρίτων.
ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Το Ταμείο έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της
ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή,
τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή
αθέμιτη επεξεργασία.

