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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ / ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 

Η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε», στο πλαίσιο εναρμόνισης με το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας 

δεδομένων, ενημερώνει, μέσω της παρούσης Δήλωσης Απορρήτου, τους 

συμμετέχοντες στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, βάσει της από 01.06.2020 υπ’ 

αριθ. ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσης και του από 02.12.2019 Παραρτήματος 

Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), για την συλλογή και 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, ως αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

διά της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για πρόσληψη σε υπηρεσίες ή σε νομικά 

πρόσωπα του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ με Σύμβαση 

Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (άρ. 21 ν. 2190/1994). 

 

1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό 

Η «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» συλλέγει από εσάς ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοθέσης της, τα 

κάτωθι προσωπικά δεδομένα σας, ως αυτά δηλώνονται από εσάς, μετά των 

συνοδευτικών δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων απόδειξης 

προσόντων. Ειδικότερα: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία 

γέννησης, φύλο, Α.Δ.Τ., A.M.K.A., τόπος κατοικίας (οδός, αριθμός, ΤΚ), τηλέφωνο και 

κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, τους οποίους προσκομίζετε για την απόδειξη των προσόντων σας, 

εργασιακή εμπειρία, κύρια ή επικουρικά προσόντα, εντοπιότητα 

ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, τυπικά ή τυχόν πρόσθετα, όπως π.χ. άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος, απόδειξη γνώσης ξένων γλωσσών, χειρισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ και τα αποδεικτικά αυτών (χρόνος ανεργίας, 

στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, ατομική αναπηρία ή αναπηρία μέλους 

οικογένειας), τα οποία διαμορφώνουν την συνολική βαθμολογία σας στον πίνακα 

κατάταξης. 

 

2. Σκοποί και νομικές βάσεις συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα 

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

πραγματοποιείται με σκοπό την εξέταση, την εκτίμηση, την αξιολόγηση και την εν γένει 

διαχείριση της υποβληθείσας από εσάς αίτησης συμμετοχής, βάσει της ως άνω 

Ανακοίνωσης και των σχετικών γνωστοποιηθέντων προσόντων σας, με σκοπό την 

πρόσληψή σας. 

Η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στο γνωστοποιηθέν σε εσάς νομοθετικό 

πλαίσιο της ως άνω Ανακοίνωσης και οικείου παραρτήματος σε συνδυασμό με τις 
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διατάξεις του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 

προστασίας, καθώς και στο έννομο συμφέρον της της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», στο πλαίσιο 

στελέχωσης του ανθρώπινου δυναμικού της. 

 

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας 

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι, κατά περίπτωσιν: 

α) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» για την αξιολόγηση των αιτήσεων 

συμμετοχής των υποψηφίων, σύνταξης των σχετικών πινάκων κατάταξης και 

γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων και διαδικασίας προσλήψεώς σας, σε περίπτωση 

επιλογής σας 

β) Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/ και λοιπές αρχές και 

φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους (π.χ. ΑΣΕΠ) 

γ) Οι υπόλοιποι συνυποψήφιοι που μετέχουν στη διαδικασία και μόνο στο τελικό 

στάδιο ανάρτησης των πινάκων κατάταξης. 

 

5. Διατήρηση των δεδομένων  

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων διατηρούνται α) σε περίπτωση σύναψης 

σύμβασης εργασίας, για όσο χρόνο διαρκεί η συμβατική σχέση και για όσο χρονικό 

διάστημα απαιτείται εκ του νόμου και β) για τους μη επιλαχόντες, για χρονικό διάστημα 

ενός (1) έτους, με δυνατότητα επέκτασης του χρονικού διαστήματος διατήρησης σε 

περίπτωση δικαστικής διενέξεως ή έτερης ενδείξεων, που να δικαιολογεί την 

περαιτέρω διατήρηση. 

 

6. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τήρηση αρχών επεξεργασίας 

Η «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» λαμβάνει όλα τα προσήκοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για 

την διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας, όπως, 

ενδεικτικά, την ψευδωνυμοποίηση, την κρυπτογράφηση και τακτικές δοκιμές και, τηρεί 

τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του Κανονισμού, ήτοι, την αρχή 

νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, 

την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του 

περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και 

εμπιστευτικότητας. Επίσης, καθ’ όλη την διάρκεια της επεξεργασίας, η «Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε.» μεριμνά για την περιορισμένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας από 

τους αρμόδιους υπαλλήλους της, οι οποίοι δεσμεύονται από το καθήκον εχεμύθειας 

και εμπιστευτικότητας. Τέλος, στην ιστοσελίδα μας, εφαρμόζουμε το πρωτόκολλο 

ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση. 

 

7. Δικαιώματα Υποψηφίων 

Ως  υποψήφιος και συνεπώς ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα 

πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και λήψης αντιγράφου, διόρθωσης σε 

περίπτωση που είναι ανακριβή και ελλιπή (και έως τη λήξη της προθεσμίας των 

αιτήσεων συμμετοχής), διαγραφής, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, 

περιορισμού της επεξεργασίας μόνο για συγκεκριμένο σκοπό, φορητότητας, 
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εναντίωσης στην επεξεργασία, ανάκλησης της συγκατάθεσης και προσφυγής στην 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι 

παραβιάστηκε κάποιο δικαίωμά σας (www.dpa.gr). 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από την 

Πολιτική Ορθής Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της παρούσας 

ιστοσελίδας ή επικοινωνήστε με e-mail στο dpo@eydap.gr. 

 


