ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2022)
Η ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της υλοποίησης των προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου βάσει της Προκήρυξης 1/2022, προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι προς πρόσληψη, σύμφωνα με την ισχύουσα
εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών (GDPR- Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως ισχύει.
I. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η Εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ
Α.Ε.» (στο εξής ΔΕΗ), με έδρα στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32 – Αθήνα, με αριθμό
Γ.Ε.Μ.Η.: 786301000 και Α.Φ.Μ. 090000045 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, σας ενημερώνει ότι τα δεδομένα που σας
αφορούν και τα οποία έχετε κοινοποιήσει στη ΔΕΗ, τυγχάνουν επεξεργασίας ως ακολούθως:
II. Ποιες κατηγορίες δεδομένων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και από που προέρχονται
Η ΔΕΗ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται από
τους υποψηφίους εργαζομένους, όπως αυτά προβλέπονται στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2022 της
εταιρείας.
ΙΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας
Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα προς τον σκοπό της διαπίστωσης της γνησιότητας των υποβαλλόμενων
εγγράφων, καθώς και της διενέργειας των νομίμων διαδικασιών πρόσληψής σας.
IV. Νομική Βάση της επεξεργασίας
Ειδικότερα, η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την
εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας
πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 (β) του GDPR και άρθρο 27 παρ. 1 του Νόμου
4624/2019).
V. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων προς πρόσληψη, δεν πρόκειται να διαβιβασθούν
σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό, με εξαίρεση τη διαβίβαση των απολύτως απαραίτητων εγγράφων
ή στοιχείων προς άλλες Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται, και με σκοπό τη διαδικασία ολοκλήρωσης
της πρόσληψής τους, συμπεριλαμβανομένης και της επεξεργασίας, στην οποία θα προβεί η Εταιρεία
για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων εργασίας τους.
VI. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Κατόπιν της προσλήψεώς σας, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται από τη ΔΕΗ για
την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο ν.
1040/1980, ο οποίος ισχύει και εφαρμόζεται ειδικά για τη “ΔΕΗ ΑΕ”.

Ειδικότερα: «Γ. Διατηρούνται επί μίαν εικοσαετίαν μετά την λύσιν της σχέσεως εργασίας των μισθωτών
ή της ασφαλιστικής σχέσεως των ησφαλισμένων, οι αντίστοιχοι ατομικοί φάκελλοι των μισθωτών και
των ησφαλισμένων, είτε των μικροφωτογραφιών των επί μίαν πεντηκονταετίαν».
Ο ατομικός φάκελος του εργαζομένου τηρείται καθ’ όλον τον εργασιακό βίο του εργαζομένου, καθώς
και μετά τη λύση της σχέσεως εργασίας για 20έτη, ή μεγαλύτερο διάστημα εφόσον απαιτείται με
σκοπό την εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων του εργοδότη και του εργαζομένου, όπως για
υπεράσπιση ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, σε τυχόν δικαστική ή άλλη διαφορά καθώς και για
το σχετικό χρόνο της παραγραφής ή μέχρι την αμετάκλητη δικαστική επίλυση της διαφοράς.
Σημειώνεται, δε, πως το αρχείο δικαστικών υποθέσεων της ΔΕΗ, είτε εκκρεμών είτε περαιωθεισών
αμετακλήτως, διατηρείται στο διηνεκές.
Στη ΔΕΗ τηρείται αρχείο ανά διαδικασία επιλογής και ανά υποψήφιο σε ηλεκτρονική ή και έντυπη
μορφή με τα στοιχεία και τα σχετικά δικαιολογητικά του συμμετέχοντος. Ο χρόνος τήρησης του υπόψη
αρχείου προσδιορίζεται σε είκοσι (20) έτη πέραν του οποίου παραγράφεται κάθε αξίωση και το
αργότερο μέχρι την αμετάκλητη περαίωση οιασδήποτε δικαστικής διένεξης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και
των υποψηφίων.
VII. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.
Αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλετε στη ΔΕΗ για την υποβολή
της υποψηφιότητάς σας στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2022, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων:
•

Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση
στα δεδομένα σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία
τους.

•

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και
επικαιροποίηση των δεδομένων σας.

•

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των τηρούμενων δεδομένων σας
προσωπικού χαρακτήρα όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.

•

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της
επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι
παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των δεδομένων σας προσωπικού
χαρακτήρα, (γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς
επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών
αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν
νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην
επεξεργασία.

•

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην
επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα υπό συγκεκριμένες μόνο
προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.

•

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα δεδομένα σας
προσωπικού χαρακτήρα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα
χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό,
να διαβιβασθούν τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω
δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται
με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας.

•

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στη
ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@dei.gr.

•

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς
διαχείρισης της υποψηφιότητάς μου προς πρόσληψη, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2022.

