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PERI 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

[Ισχύει από: 22 Οκτωβρίου 2018] 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η παρούσα πολιτική προστασίας της PERI για τους υποβάλλοντες αίτηση μέσω 

διαδικτύου ("πολιτική προστασίας") περιγράφει τις διαδικασίες προστασίας δεδομένων 

και τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας που ο Όμιλος PERI GmbH & Co KG και οι 

θυγατρικές του, όπως ορίζονται στην παράγραφο 15 του Νόμου περί Κεφαλαίων της 

Γερμανίας (AktG) ("PERI" ή "εμείς") χρησιμοποιούν ως προς τη συλλογή, χρήση και 

χειρισμό ("επεξεργασία") των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τις 

δραστηριότητές μας εντός και εκτός διαδικτύου όσον αφορά την πρόσληψη 

προσωπικού. Η παρούσα πολιτική προστασίας εξηγεί επίσης τις επιλογές που έχετε σε 

σχέση με αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας. 

Η παρούσα πολιτική προστασία ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

των αιτούντων σε σχέση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της PERI. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

2.1. Τα "προσωπικά δεδομένα" αναφέρονται σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται 

με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο δεδομένων"). 

Από αυτή την άποψη τα δεδομένα πελατών και συνεργατών καθώς και τα στοιχεία των 

εργαζομένων ανήκουν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το 

όνομα ενός ατόμου επικοινωνίας επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 

ένα φυσικό πρόσωπο όπως ακριβώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

αυτού του προσώπου. Αρκεί να συνδέονται οι αντίστοιχες πληροφορίες με το όνομα 

του υποκειμένου των δεδομένων ή εκτός αυτού να μπορεί να γίνει με το υποκείμενο 

των δεδομένων. Ομοίως, ένα άτομο μπορεί να είναι ταυτοποιήσιμο εάν οι πληροφορίες 

πρέπει πρώτα να συνδεθούν με πρόσθετα στοιχεία. Οι φωτογραφίες, τα βίντεο ή οι 

ηχογραφήσεις, τα δεδομένα θέσης GPS, τα αρχεία καταγραφής διακομιστών ή ένας 

αριθμός φορολογικού μητρώου μπορούν επίσης να είναι δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα. 

2.2. "Επεξεργασία" είναι οποιαδήποτε ενέργεια που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη 

βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιασδήποτε τέτοιας σειράς ενεργειών 

σε σχέση με προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η 
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διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση 

πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή άλλη μορφή 

διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή 

προσωπικών δεδομένων. 

2.3. "Υπεύθυνος επεξεργασίας" είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θεσμός ή άλλος 

φορέας που καθορίζει μόνο ή από κοινού με άλλα τους σκοπούς και τα μέσα 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2.4. "Εκτελών την επεξεργασία" είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, θεσμός  ή 

άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό 

του υπεύθυνου επεξεργασίας. Στους εκτελούντες την επεξεργασία περιλαμβάνονται 

ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (ΙΤ), πάροχοι υπηρεσιών cloud, 

τηλεφωνικά κέντρα ή πάροχοι υπηρεσιών μισθοδοσίας. 

2.5. "Αποδέκτης" είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, θεσμός ή άλλος φορέας στον 

οποίο αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα. 

2.6. "Τρίτο μέρος" είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, θεσμός  ή άλλος φορέας, με 

εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα 

την επεξεργασία και τα πρόσωπα που υπάγονται στην άμεση ευθύνη του υπεύθυνου 

επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και είναι εξουσιοδοτημένα να 

επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (σε αυτούς μπορούν επίσης να 

περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ελεύθεροι επαγγελματίες). 

2.7. "Διαβίβαση" είναι η διαδικασία δημοσιοποίησης των δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης, της αποκάλυψης και άλλως της διάθεσης ή 

της παροχής πρόσβασης στα δεδομένα. 

2.8. "Εργαζόμενοι" κατά την έννοια αυτής της πολιτικής είναι οι εργαζόμενοι κατά την 

έννοια της παραγράφου 26 (8) του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου για την 

Προστασία των Δεδομένων [BDSG], ιδίως οι εργαζόμενοι και τα πρόσωπα που πρέπει 

να θεωρηθούν ότι εξομοιώνονται με τους εργαζόμενους λόγω έλλειψης οικονομικής 

ανεξαρτησίας. 

2.9. Τα "δεδομένα" είναι όλα τα σχετικά έγγραφα και αρχεία, συμπεριλαμβανομένων 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Όταν υποβάλετε αίτηση για μια κενή θέση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής 

αιτήσεων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς ως 

μέρος της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται είτε από τη 

φόρμα αίτησης που συμπληρώνετε ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα εφαρμογής είτε από 

τα αρχεία που έχετε μεταφορτώσει (συνοδευτική επιστολή, φωτογραφία διαβατηρίου, 

βιογραφικό σημείωμα, συστατικές επιστολές). Μπορείτε να προβάλετε και να 

επεξεργαστείτε την εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή πύλη υποβολής 

αιτήσεων που διαθέτουμε. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εισάγετε διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης, τα οποία επεξεργαζόμαστε για 

τους σκοπούς της διαδικτυακής μας πύλης υποβολής αιτήσεων. Σας ενημερώνουμε 

κατωτέρω σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως 

μέρος της αντίστοιχης διαδικασίας υποβολής αίτησης. Οι δραστηριότητες 

επεξεργασίας που περιγράφονται παρακάτω αναφέρονται πάντοτε στον αιτούντα. 

3.1. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και ποιες είναι οι πηγές; 

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα ή κατηγορίες δεδομένων κατά τη χρήση της 

online πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων:  

3.1.1. Δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς ως μέρος της διαδικασίας υποβολής 

αιτήσεων  

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα ή κατηγορίες δεδομένων, τα οποία 

λαμβάνουμε από εσάς άμεσα ή μέσω εξουσιοδοτημένων από εσάς προσώπων:  

• Βασικά δεδομένα:  

 φύλο, όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου·  

 εάν δηλώνεται από τον αιτούντα στο έντυπο αίτησης ή το βιογραφικό 

σημείωμα: ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, χώρα γέννησης και, 

ενδεχομένως, όνομα γέννησης, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.  

• Δεδομένα για το πώς μάθατε για την προσφορά εργασίας.  
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• Δεδομένα σχετικά με τον λόγο αναζήτησης πρακτικής άσκησης (ισχύει μόνο σε 

περίπτωση αίτησης για πρακτική άσκηση).  

• Δεδομένα σχετικά με τη σχολική εκπαίδευση / κατάρτιση λεπτομερώς (ισχύει μόνο 

σε περίπτωση αίτησης για θέση κατάρτισης): έναρξη και λήξη της σχολικής φοίτησης. 

το είδος του σχολείου, το είδος του διπλώματος, το συνολικό μέσο βαθμό της 

τελευταίας καρτέλας ελέγχου (χωρίς γενική βαθμολογία διαγωγής), βαθμούς από την 

τελευταία καρτέλα ελέγχου στα μαθήματα μαθηματικών, γερμανικά, αγγλικά, 

διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική.  

• Δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της σχολικής, της 

πανεπιστημιακής,  της επαγγελματικής κατάρτισης). 

• Δεδομένα σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των 

γνώσεων πληροφορικής (ΙΤ), της προθυμίας ταξιδιών).  

• Δεδομένα σχετικά με τα μη επαγγελματικά ενδιαφέροντα: χόμπι, εθελοντισμός (αυτά 

τα δεδομένα μπορεί επίσης να είναι εμφανή από το βιογραφικό σας σημείωμα).  

• Δεδομένα σχετικά με το περιεχόμενο των πρώην / υφιστάμενων εργασιακών 

σχέσεων, π.χ. εργασιακά καθήκοντα, δεδομένα απόδοσης, πλήρωση θέσεων, 

επαγγελματική εμπειρία (τα στοιχεία αυτά μπορούν επίσης να καταστούν εμφανή από 

την συνοδευτική επιστολή / το βιογραφικό σημείωμα / επισυναπτόμενες συστατικές 

επιστολές).  

• Φωτογραφία διαβατηρίου.  

• Άλλα δεδομένα που μας δώσατε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

μεταφορτώνοντας ή κατ’ άλλον τρόπο αποστέλλοντάς μας, όπως στην επιστολή της 

αίτησής σας, στο βιογραφικό σας σημείωμα ή συστατικές επιστολές. 

• Δεδομένα χρήσης: 

 Τα δεδομένα που ακολουθούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για όλους τους 

επισκέπτες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 

ολοκληρώνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων: διεύθυνση IP, επισκέψεις 

στον ιστότοπο, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης.  
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 Δεδομένα που συγκεντρώνονται επιπλέον μέσω της online πλατφόρμας 

αιτούντων σχετικά με μια ολοκληρωμένη ενέργεια εφαρμογής: αναγνωριστικό 

(ID) περιόδου σύνδεσης, όνομα χρήστη / κωδικό πρόσβασης. 

 

• Δεδομένα επικοινωνίας:  

Δεδομένα σχετικά με το περιεχόμενο της επικοινωνίας και άλλα δεδομένα που 

συγκεντρώνονται ως μέρος της επικοινωνίας μαζί σας (για παράδειγμα, τηλεφωνικές 

έρευνες από μέρους μας σχετικά με τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας).  

• Δηλώσεις προστασίας δεδομένων:  

 Δηλώσεις συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα.  

 Δηλώσεις για την ανάκληση οποιασδήποτε συγκατάθεσης που έχετε χορηγήσει, 

δηλώσεις αντίθεσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·  

 Δηλώσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας στην πρόσβαση, τη διόρθωση, 

τη διαγραφή, τον περιορισμό της επεξεργασίας, τη φορητότητα των δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που μας γνωστοποιείτε όταν ασκείτε 

τα δικαιώματά σας.  

3.1.2. Δεδομένα που λαμβάνουμε από τρίτους 

Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα ή κατηγορίες δεδομένων που λαμβάνουμε από 

τρίτους.  

3.2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και σε ποια νομική 

βάση;  

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τις ακόλουθες νομικές βάσεις 

για τους ακόλουθους σκοπούς: 

Σκοπός / έννομο 

συμφέρον 

Δεδομένα ή κατηγορία 

δεδομένων που 

υπόκεινται σε 

επεξεργασία 

 

Νομική (–ές) Βάση (- 

εις) 
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Χρήση της ιστοσελίδας για 

την έναρξη υποβολής 

υποψηφιότητας ή της 

σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

επικοινωνίας με το 

υποκείμενο των 

δεδομένων. 

 

Βασικά δεδομένα, 

δεδομένα σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο ο 

υποψήφιος έμαθε για τη 

θέση, δεδομένα σχετικά με 

το λόγο αίτησης για 

πρακτική άσκηση, 

δεδομένα σχετικά με τη 

σχολική εκπαίδευση, 

φωτογραφία διαβατηρίου, 

δεδομένα σχετικά με το 

εάν εμπλέκεται αιτών από 

το εσωτερικό της ίδιας της 

εταιρείας, δεδομένα 

επικοινωνίας, αριθμό 

αίτησης, άλλα δεδομένα 

που μας δώσατε 

αυτοβούλως στη 

διαδικασία αίτησης 

μεταφορτώνοντάς τα ή με 

άλλο τρόπο 

αποστέλλοντάς τα σε 

εμάς, όπως με την 

επιστολή υποψηφιότητάς 

σας, με το βιογραφικό 

σημείωμα ή με τις  

συστατικές επιστολές. 

Άρθρο 6 (1 στοιχ. β) 

GDPR 

Εμφανίζεται αν ο αιτών 

από το εσωτερικό της ίδιας 

της εταιρείας έχει ήδη 

υποβάλει αίτηση για 

πολλαπλές θέσεις. Ως 

αποτέλεσμα, έχουμε τη 

Στοιχεία σχετικά με το εάν 

εμπλέκεται αιτών από το 

εσωτερικό της ίδιας της 

εταιρείας.  

Άρθρο 6 (1 στοιχ. στ’) 

GDPR 
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δυνατότητα να 

συντονίσουμε καλύτερα 

την εσωτερική διευθέτηση 

θέσεων εργασίας και να 

βρούμε την πιο 

αποτελεσματική και 

ικανοποιητική λύση και 

για τις δύο πλευρές (αιτών 

και πιθανός εργοδότης). 

Κατά τη σύναψη 

σύμβασης εργασίας, τα 

δεδομένα αποθηκεύονται 

στο αρχείο προσωπικού 

του υποκειμένου των 

δεδομένων. Αυτά τα 

δεδομένα στη συνέχεια 

χρησιμεύουν ως βάση για 

την μεταγενέστερη 

επαγγελματική ανάπτυξη 

του υποκειμένου των 

δεδομένων (για 

παράδειγμα, 

αναγνωρισμένη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση / 

περαιτέρω δυνατότητες 

εξέλιξης/ ανάγκες ανάλογα 

με τις προηγούμενες 

γνώσεις, πιθανότητες 

προαγωγής αναλόγως των 

υπαρχόντων προσόντων 

κλπ.  

 

Βασικά δεδομένα, 

δεδομένα σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο ο 

υποψήφιος έμαθε για τη 

θέση, δεδομένα σχετικά με 

τον λόγο αίτησης για 

πρακτική άσκηση, 

δεδομένα για τη σχολική 

εκπαίδευση, δεδομένα 

σχετικά με το εάν 

εμπλέκεται αιτών από το 

εσωτερικό της ίδιας της 

εταιρείας, δεδομένα 

επικοινωνίας, αριθμός 

αίτησης, άλλα δεδομένα 

που μας παρέχετε 

οικειοθελώς στη 

διαδικασία αίτησης 

μεταφορτώνοντάς τα ή 

κατ’ άλλον τρόπο 

αποστέλλοντάς τα σε 

εμάς, όπως με την 

επιστολή της αίτησής σας, 

Άρθρο 6 (1 στοιχ. στ’) 

GDPR 
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με το βιογραφικό σας ή με 

τις συστατικές επιστολές. 

 

Μετά τη σύναψη 

σύμβασης εργασίας, τα 

δεδομένα αποθηκεύονται 

επίσης στο αρχείο 

προσωπικού του 

υποκειμένου των 

δεδομένων για τον έλεγχο 

παράνομης χρήσης. 

Βασικά δεδομένα, 

στοιχεία σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο ο 

υποψήφιος έμαθε για τη 

θέση, στοιχεία σχετικά με 

τον λόγο αίτησης για 

πρακτική άσκηση, 

στοιχεία για τη σχολική 

εκπαίδευση, στοιχεία 

σχετικά με το εάν 

εμπλέκεται αιτών από το 

εσωτερικό της ίδιας της 

εταιρείας, δεδομένα 

επικοινωνίας, αριθμός 

αίτησης, άλλα δεδομένα 

που μας παρέχετε 

οικειοθελώς στη 

διαδικασία αίτησης 

μεταφορτώνοντάς τα ή 

κατ’ άλλον τρόπο 

αποστέλλοντάς τα σε 

εμάς, όπως με την 

επιστολή της αίτησής σας, 

με το βιογραφικό σας ή με 

τις συστατικές επιστολές. 

 

Άρθρο 6 (1 στοιχ. στ’) 

GDPR 

Εγγραφή στην ιστοσελίδα. Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, όνομα 

χρήστη/κωδικός 

πρόσβασης 

Άρθρο 6 (1 στοιχ. β’) 

GDPR 
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Επαλήθευση (για 

παράδειγμα, συσχέτιση με 

δεδομένα ως μέρος της 

πρόσβασης στο 

λογαριασμό χρήστη) 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, όνομα 

χρήστη/κωδικός 

πρόσβασης 

Άρθρο 6 (1 στοιχ. β’) 

GDPR 

Με βάση τη διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων, 

ενδέχεται να προκύψουν 

οποιεσδήποτε αμοιβαίες 

νομικές αξιώσεις (για 

παράδειγμα, 

προσυμβατικές αξιώσεις, 

αξιώσεις εκ του Γενικoύ 

Νόμου περί Ίσης 

Μεταχείρισης). Τα 

δεδομένα που συλλέγονται 

είναι απαραίτητα για την 

επίκληση, άσκηση ή 

υπεράσπιση αυτών των 

(ενδεχόμενων) νομικών 

αξιώσεων. 

Βασικά δεδομένα, 

δεδομένα επικοινωνίας, 

δεδομένα χρήσης. 

Άρθρο 6 (1 στοιχ. στ’) 

GDPR 

Διαχείριση συγκατάθεσης 

(διαχείριση των δηλώσεων 

συγκατάθεσης και 

ανάκλησης βάσει των 

νόμων περί προστασίας 

δεδομένων και δικαίου 

αθέμιτου ανταγωνισμού. 

 

Βασικά δεδομένα, 

δηλώσεις προστασίας 

δεδομένων. 

Άρθρο 6 (1 στοιχ. γ’) 

GDPR 

Διαχείριση των 

δικαιωμάτων των 

υποκειμένων των 

δεδομένων (επεξεργασία 

Όλα τα δεδομένα ή οι 

κατηγορίες δεδομένων 

που αποτελούν το 

Άρθρο 6 (1 στοιχ. γ’) 

GDPR 
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ερωτημάτων των 

υποκειμένων των 

δεδομένων σχετικά με την 

πρόσβαση, τη διόρθωση, 

τη διαγραφή, τον 

περιορισμό της 

επεξεργασίας και τη 

φορητότητα των 

δεδομένων για την 

ικανοποίηση των 

δικαιωμάτων των 

υποκειμένων των 

δεδομένων βάσει του 

νόμου περί προστασίας 

δεδομένων. 

 

αντικείμενο του 

αντίστοιχου ερωτήματος. 

 

3.3. Ποιος θα λάβει τα δεδομένα μου;  

Στην εταιρεία PERI GmbH & Co. KG, μόνο πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την 

προετοιμασία και την εκτέλεση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα αποκτήσουν τα 

δεδομένα σας. Αυτοί μπορεί να είναι οι υπάλληλοι του τμήματος ανθρωπίνων πόρων 

και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να καλυφθεί μια θέση, οι διευθυντές 

και οι πιθανοί προϊστάμενοι. Ανάλογα με την κενή θέση για την οποία υποβάλλετε 

αίτηση, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στην υπεύθυνη υπηρεσία για τους σκοπούς 

της διαδικασίας αίτησης. Επιπλέον, το συμβούλιο εργαζομένων θα λάβει τα έγγραφα 

της αίτησης. Επίσης όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε και που εκτελούν 

εργασίες με συμβατική σχέση (εκτελούντες την επεξεργασία, βλ. Άρθρο 28 GDPR) 

μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς.  

3.4. Πόσο καιρό θα αποθηκευτούν τα δεδομένα μου; 

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά 

σας δεδομένα για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης. Εάν δημιουργηθεί σχέση 

εργασίας / κατάρτισης / πρακτικής άσκησης μετά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 
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τα δεδομένα αρχικώς θα αποθηκευτούν και θα μεταφερθούν στο αρχείο προσωπικού. 

Διαφορετικά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει με την παραλαβή από τον 

αιτούντα της απόρριψης της αίτησής του. Τα δεδομένα θα ανωνυμοποιηθούν το 

αργότερο 6 μήνες μετά την παραλαβή της απόρριψης. Αυτό δεν ισχύει στο βαθμό που 

η επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη στη 

συγκεκριμένη περίπτωση για την επίκληση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών 

αξιώσεων (διάρκεια δικαστικής διένεξης). Τέλος, η περίοδος αποθήκευσης 

καθορίζεται επίσης σύμφωνα με τις νόμιμες προθεσμίες παραγραφής, οι οποίες, για 

παράδειγμα, μπορεί να είναι μέχρι 30 έτη σύμφωνα με τα άρθρα 195 και επόμενα του 

Γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB), ενώ η τακτική προθεσμία παραγραφής είναι τρία 

έτη. 

4. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

4.1. Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και διαβίβασης 

Εάν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς 

πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή στα δεδομένα επεξεργασίας που αφορούν εσάς 

(άρθρο 15 GDPR), διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό των προσωπικών δεδομένων 

ή επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς (άρθρο 16 έως 18 GDPR) και τη διαβίβαση 

των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς (άρθρο 20 GDPR). 

4.2. Δικαίωμα στην ανάκληση 

Επιπλέον, εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 

GDPR, έχετε το δικαίωμα να εναντιώνεστε στην επεξεργασία δεδομένων που 

βασίζεται σε "δικαιολογημένο συμφέρον" του υπεύθυνου της επεξεργασίας σύμφωνα 

με το άρθρο. 6 (1 στοιχ. στ’) GDPR. 

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη δήλωση συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το νόμο 

περί προστασίας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Με την ανάκληση της συγκατάθεσης 

δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε επί τη βάση της 

συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της. 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση data.protection@peri.de  ή στην ταχυδρομική διεύθυνση PERI 

GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 19, 89264 Weißenhorn, Γερμανία. 

 

 

 

mailto:data.protection@peri.de
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4.3. Δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 77 (1) GDPR, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία 

στην εποπτική αρχή εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 

δεν διεξάγεται νόμιμα, ιδίως επειδή παραβιάζει το GDPR. Η διεύθυνση των εποπτικών 

αρχών που έχουν δικαιοδοσία σε μας είναι:  

 

Βαυαρικό Γραφείο Προστασίας Δεδομένων  

Promenade 27 (Schloss)  

91522 Ansbach  

 

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα  

Τηλέφωνο : 210 6475628 

Fax:  210 6475628 

e-mail: contact@dpa.gr 

www.dpa.gr  

 

5. ΠΟΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΧΕΤΕ;  

Είστε υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε ή διαθέτετε στην PERI και 

πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτά τα δεδομένα είναι κατάλληλα, αληθή, ακριβή και με 

κανένα τρόπο παραπλανητικά. 

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα παρεχόμενα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που 

είναι άσεμνα ή δυσφημιστικά ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου. Επίσης, 

βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα δεν περιέχουν κακόβουλο κώδικα ή ότι δεν μπορούν να 

mailto:contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
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αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής προσφυγής. Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα 

σχετικά με άλλο άτομο, όπως κάποιον που παρέχει συστάσεις για εσάς, είστε υπεύθυνοι 

για την παροχή ενημέρωσης για τον σκοπό αυτό και για την απόκτηση όλων των αδειών 

που χρειάζεται η PERI προκειμένου να καταγράψει και να χρησιμοποιήσει αυτές τις 

πληροφορίες, όπως περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας. 

6. ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των 

δεδομένων ή εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για τα δεδομένα σας, 

επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων Dr. Sebastian Kraska στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση data.protection@peri.de ή στο πρόσωπο που αναφέρθηκε στην 

ειδοποίηση θέσης εργασίας ως πρόσωπο επικοινωνίας.  

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόζουμε αυτήν την πολιτική ασφαλείας ανά πάσα 

στιγμή σε τεχνικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Επιπλέον, αναφέρουμε τις γενικές 

διατάξεις περί προστασίας δεδομένων για τους ιστότοπούς μας.  

Τρέχουσα από τον Οκτώβριο του 2018 

mailto:data.protection@peri.de

