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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
που συλλέγονται όταν στέλνετε το βιογραφικό σας στην Εταιρεία INTERLIFE 

σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016 

1. H ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας 
Στόχος του παρόντος εντύπου είναι να ενημερωθείτε για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και 
αποθήκευσης δεδομένων που διενεργούνται από την Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) 
Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» εδρεύουσα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14ο χλμ Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου), με Α.Φ.Μ. 094342626, Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ως νομίμως 
εκπροσωπείται (στο εξής «η Εταιρεία»), κατά την αποστολή του βιογραφικού σας. Για κάθε ζήτημα που 
αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στο e-mail dpo@interlife.gr. Ειδικότερα: 

2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 
Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με το σκοπό να διερευνηθεί η προοπτική της 
μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας ή/και για μελλοντική αναφορά σε περίπτωση αναζήτησης 
εργαζομένου σε θέση αντίστοιχη με τα προσόντα σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(β) του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε 679/2016 . 

3. Είδη δεδομένων προς επεξεργασία  
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι τα άκρως απαραίτητα, κατάλληλα, αναγκαία 
και συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η Εταιρεία μας θα 
επεξεργαστεί το βιογραφικό σας σημείωμα και τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό 
(απλά δεδομένα) όπως π.χ. δεδομένα ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας και τυχόν επαγγελματικά 
πιστοποιητικά ή τίτλοι σπουδών.  

4. Αποδέκτες 
Δεν κοινοποιούμε τα δεδομένα σας εκτός της Εταιρείας μας. Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού σας 
χαρακτήρα, έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους 
και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 
679/2016). 

5. Διαβίβαση δεδομένων  
Η Εταιρεία INTERLIFE ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα 
(χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - Ε.Ο.Χ.) ή διεθνή οργανισμό εκτός της Ε.Ε. Σε περίπτωση 
που τυχόν απαιτηθεί τέτοια διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, η εν λόγω 
διαβίβαση και εν γένει επεξεργασία θα διενεργείται σε συμμόρφωση με τον Γ.Κ.Π.Δ. παρέχοντας επαρκείς 
εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
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6. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας 
Το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί στη βάση της Εταιρείας για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. 

7. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων 
• Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τελούν υπό επεξεργασία από την 

Εταιρεία. 
• Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων σας ή τη 

συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων. 
• Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας από τα αρχεία της Εταιρείας εφόσον η 

επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν 
συλλεγεί. 

• Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση αμφισβήτησης 
της ακρίβειάς τους. 

• Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς 
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο. 

• Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα στις 
περιπτώσεις που ο νόμος το επιτρέπει. 

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης 
αίτησης στην Εταιρεία. 

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία στα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία να 
παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Η μη 
παροχή των δεδομένων σας θα καθιστούσε αδύνατη την διερεύνηση προοπτικής συνεργασίας.  

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Υπεύθυνο για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@interlife.gr. Σε 
περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο 
για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, 
ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. 

8. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή 
Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την 
αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
της (www.dpa.gr), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.  

Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για το ενδιαφέρον σας για την Εταιρεία μας και σας ευχόμαστε κάθε 
επιτυχία στην επίτευξη των επαγγελματικών σας στόχων. 
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