Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Συνεργατών
Εισαγωγή
Η Εταιρία μας, με την επωνυμία «Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» και έδρα επί της Λ.
Αθηνών αρ. 110 Κτίριο Γ’, 10442 Αθήνα (στο εξής χάριν συντομίας: «Allianz» ή «εταιρία»), αποτελεί έναν
από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών ασφάλισης στον κόσμο, διατηρώντας υψηλά πρότυπα και
αξίες. Η Allianz Ελλάς Α.Α.Ε, η Allianz ΑΕΔΑΚ και η Allianz Ασφαλιστικοί Πράκτορες – Συντονιστές
Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μον. ΕΠΕ, οι οποίες για το σκοπό της παρούσας ενημέρωσης θα
αποκαλούνται Εταιρίες της Allianz στην Ελλάδα, είναι υπεύθυνες επεξεργασίας δεδομένων, και έχουν
έδρα τη Λεωφ. Αθηνών 110 , 10442, Αθήνα.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποια διαδικασία πρόσληψης, η αντίστοιχη
Εταιρεία της Αllianz στην Ελλάδα, θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υπεύθυνη για την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για τις
πηγές από τις οποίες συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το είδος των προσωπικών δεδομένων
που συλλέγουμε για εσάς, τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους
τα μοιραζόμαστε καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και περίοδοι διατήρησης
Δεσμευόμαστε εκ του νόμου να επεξεργαζόμαστε, να προστατεύουμε και να σεβόμαστε όλα τα
προσωπικά σας δεδομένα. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων της εταιρείας μας υπόκεινται σε καθήκον
εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στο σύστημα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στους διακομιστές μας. Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Στόχος της Allianz είναι να βρίσκει τους πλέον κατάλληλους υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων
εργασίας διατηρώντας τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα που έχει θέσει. Υποβάλλοντας αίτηση για
εργασία, αναγνωρίζετε ότι η Allianz θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την
παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Συνεργατών. Η επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για την
πλήρωση της αντίστοιχης θέσης εργασίας. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1,
στοιχεία β’ και στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
Σας ζητούμε να μας δώσετε τη συγκατάθεση σας για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
για ένα έτος (Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α’ ΓΚΠΔ). Σκοπός της περιόδου διατήρησης του ενός
έτους, είναι να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας σε επόμενες διαδικασίες πρόσληψης, σε
περίπτωση που δεν σας προσφέρουμε τη θέση εργασίας για την οποία επικοινωνήσαμε μαζί σας.
Αν αργότερα, επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, είστε ελεύθεροι να το πράξετε. Εάν
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα
μπορέσουμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων. Σε
περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα υπάρξει καμία άλλη επιζήμια συνέπεια για
εσάς. Η Allianz παρέχει τις ίδιες προϋποθέσεις και ευκαιρίες σε εσάς κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
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διαδικασίας πρόσληψης, ακόμη κι αν δεν παρέχετε την συγκατάθεσή σας για την παραπάνω πρόσθετη
περίοδο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Πηγές των Προσωπικών Δεδομένων
Εάν υποβάλετε αίτηση κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από εμάς, αποκτάμε τα προσωπικά
σας δεδομένα είτε από εσάς είτε από άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων (όπως οι
επαγγελματίες προμηθευτές βάσεων δεδομένων ή εταιρείες προσλήψεως προσωπικού με τις
οποίες συνεργαζόμαστε).
Μετά την αίτησή σας, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από επαγγελματικές
ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και δικτύωσης (όπως το LinkedIn) και άλλες πηγές
του Διαδικτύου. Επικοινωνούμε με προηγούμενους εργοδότες σας για συστάσεις μόνο αν μας
το επιτρέψετε, παρέχοντας μας τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Εάν μας αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσω email στο τμήμα HR.
Εάν προωθηθεί στο τμήμα ΗR μέσω συνεργάτη μας με τον οποίο έχετε έρθει σε επαφή και του
παραδώσατε το βιογραφικό σας.
Εάν αποστείλετε το βιογραφικό σας στο Customer Contact Center και προωθηθεί μέσω αυτού
στο τμήμα HR.
Εάν αποσταλεί στο HR από κάποιο Πανεπιστημιακό ίδρυμα στο πλαίσιο συνεργασίας μας για
πρακτική άσκηση των υποψήφιων συνεργατών.
Εάν προωθηθεί στο τμήμα HR από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας
(social media accounts).
Εάν παραδοθεί στην reception της εταιρείας μας από εσάς προσωπικά.
Εάν παραδοθεί από εσάς σε ημέρα καριέρας που διοργανώνει η εταιρεία μας ή κάποιο
Πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Εάν αποσταλεί στο τμήμα HR από Πανεπιστημιακά ιδρύματα που έχουν συλλέξει βιογραφικά
κατά τη διεξαγωγή ημέρας καριέρας.
Η διαδικασία πρόσληψης μπορεί να ξεκινήσει από εμάς μέσω άμεσης επικοινωνίας μαζί σας, μέσα από
επαγγελματικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης (όπως το LinkedIn) ή μέσω συστάσεων.
Είδη προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
Εάν υποβάλλετε αίτηση κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από εμάς ή από κάποια υπηρεσία
προσλήψεως προσωπικού που ενεργεί για λογαριασμό μας, ή εφόσον λάβουμε το βιογραφικό σας
σημείωμα μέσω ενός από τους τρόπους που περιγράφονται ανωτέρω, επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά σας δεδομένα που εμπεριέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, τα αποδεικτικά
καταλληλότητας για την θέση εργασίας και τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο
κοινό. Σε περίπτωση που μας επιτρέψετε να επικοινωνήσουμε με προηγούμενους εργοδότες σας,
επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται εκείνοι μαζί μας.
Αν η διαδικασία πρόσληψης ξεκινήσει από εμάς επικοινωνώντας απευθείας μαζί σας, επεξεργαζόμαστε
μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό, το όνομα και τα στοιχεία
επικοινωνίας σας και μόνο μέχρι να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας ή την έλλειψη αυτού για την θέση
που προσφέρουμε. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση εργασίας που σας
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προσφέρουμε, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ακριβώς όπως εάν
υποβάλατε με δική σας πρωτοβουλία αίτηση για κάποια θέση εργασίας. Στην περίπτωση που δεν
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή δηλώσετε ότι δεν σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας που σας
προσφέρουμε θα διαγράψουμε αμέσως τα προσωπικά σας δεδομένα.
Σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας πρόσληψης.
Κατά τις διαδικασίες πρόσληψης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εξετάσουμε και
να αξιολογήσουμε τις ικανότητες και την εμπειρία σας. Οργανώνουμε και διεξάγουμε συνεντεύξεις,
ελέγχους επαγγελματικών προσόντων και λαμβάνουμε συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες σας,
εφόσον μας το επιτρέψετε.
Εάν επιτύχετε και σας προσφέρουμε μία θέση εργασίας στην εταιρεία μας, θα σας παρασχεθεί μία νέα
Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων για την περίοδο εργασίας σας. Η νέα αυτή
Πολιτική θα περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες και τη νομική βάση υπό την οποία
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας σας στην εταιρεία μας.
Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο διαδικασιών πρόσληψης με τους
υπεύθυνους, εξουσιοδοτημένους προς αυτό υπαλλήλους της Εταιρίας μας, με εταιρείες παροχής
υπηρεσιών εξεύρεσης και επιλογής στελεχών, με εταιρείες παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης, καθώς
και με τα πρόσωπα που παρείχαν συστάσεις για εσάς.
Τα δικαιώματα σας
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε και
μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας:
το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα
προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη
συμπλήρωση αυτών,
καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:
το δικαίωμα διαγραφής,
το δικαίωμα εναντίωσης στις επεξεργασίες για τις οποίες η εταιρεία επικαλείται το έννομο
συμφέρον της,
το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και
το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας.
Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός
σας προς την εταιρεία μας, στο οποίο αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να απαντήσουμε εντός
προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2)
επιπλέον μήνες εξαιτίας πολυπλοκότητας του αιτήματός, ή/και του μεγάλου όγκου των αιτημάτων.
Στοιχεία Επικοινωνίας
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Για οποιαδήποτε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας
στο πλαίσιο διαδικασιών πρόσληψης, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας
προσωπικών δεδομένων της Allianz, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: e‐mail:
customercontact@allianz.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210‐ 6999999.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά
οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία
επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1‐3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 , Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
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