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                          Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου της Information Resources, Inc. 
(«IRI») για Αιτούντες Εργασία  
______________________________________________________________________________  

  
25 Μαΐου 2018  
  
1. Σκοπός  
  
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα δήλωση απορρήτου που αφορά τις 
αιτήσεις εργασίας (η «Δήλωση Απορρήτου που αφορά Αιτήσεις Εργασίας»).  Με την υποβολή 
πληροφοριών στον παρόντα δικτυακό τόπο στο πλαίσιο αίτησης εργασίας, παρέχετε τη 
συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την IRI, 
όπως περιγράφεται παρακάτω.   
  
2. Σχετικά με την IRI  
  
Η IRI προσφέρει ανάπτυξη στους πελάτες της, εντοπίζοντας τα σημαντικά θέματα και 
διασαφηνίζοντας τον τρόπο που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.  Η IRI είναι μια 
εταιρεία με έδρα στο Delaware και με τα κεντρικά γραφεία της στο Σικάγο, Ιλινόις, ΗΠΑ. Η 
παρούσα Δήλωση Απορρήτου που αφορά Αιτήσεις Εργασίας ισχύει για την Information 
Resources, Inc. («IRI») και για κάθε μία ή για όλες τις συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες της 
(από κοινού, «IRI» ή «εμείς»).  
  
3. Πληροφορίες που συλλέγονται από την IRI   
  
Η υποβολή της αίτησής σας και των σχετικών πληροφοριών είναι απολύτως οικειοθελής. Στο 
πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης, η IRI θα συλλέγει ορισμένες προσωπικές 
πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, όπως αυτές που υποβάλετε στα έντυπα 
αιτήσεων, στο βιογραφικό σας και σε άλλα έγγραφα. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί αρχικά να 
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το όνομά σας, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ημερομηνία γέννηση, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή 
άλλον αναγνωριστικό αριθμό, το φύλο, το επάγγελμα, το επίπεδο εκπαίδευσης, το εισόδημα, 
στοιχεία σχετικά με τα προσόντα σας, πληροφορίες σχετικά με το μεταναστευτικό καθεστώς 
σας και το δικαίωμά σας για εργασία, πληροφορίες σχετικά με την ισότητα και τη 
διαφορετικότητα και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εξέτασης και επαλήθευσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που επιλέγετε να γνωστοποιήσετε στο προσωπικό της IRI κατά την υποβολή της αιτήσεως ή της 
συνέντευξης, προφορικά ή γραπτά.  Αν η IRI εξετάσει την αίτησή σας ή σας προσφέρει μια θέση 
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εργασίας, η IRI μπορεί να συλλέξει ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες είτε απευθείας από εσάς 
είτε από τρίτους.  [Η IRI εφαρμόζει επίσης διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης 
χρησιμοποιώντας πηγές τρίτων μερών]. (Οι πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, 
τις οποίες λαμβάνουμε από εσάς ή άλλους σε σχέση με την αίτησή σας, αναφέρονται στην 
παρούσα δήλωση ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»).  
  
Η IRI μπορεί να συλλέγει και να διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική συλλογή δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει συλλογή που 
δεν είναι εμφανής, όπως μέσω διακομιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διατηρούν 
εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται σε δικτυακό τόπο της IRI, η IRI μπορεί να χρησιμοποιεί 
τεχνολογία cookies για να διευκολύνει τη χρήση από εσάς των διαδικασιών μας για την 
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο μας, το πρόγραμμα 
περιήγησής σας στέλνει σε εμάς αυτόματα μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet και ορισμένες 
άλλες πληροφορίες, όπως το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.  Τα 
cookies της IRI στον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη 
διευκόλυνση της διαδικτυακής εμπειρίας σας και δεν χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
κακόβουλων προγραμμάτων στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο για να απορρίπτει τα cookies, αλλά 
αυτό μπορεί να σας εμποδίσει ή να σας αποτρέψει από το να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία μας 
για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εργασίας.  
  
  
4. Νομική βάση και σκοποί της επεξεργασίας 
 

Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι μια έννοια που ορίζεται από τον νόμο περί 
προστασίας δεδομένων και αναφέρεται σε πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή 
ταυτοποιήσιμο πρόσωπο. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για 
διάφορους σκοπούς προκειμένου να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα και την ικανότητά σας 
για απασχόληση με την IRI. Η μη παροχή ορισμένων ή όλων αυτών των δεδομένων μπορεί να 
επηρεάσει την ικανότητα της IRI να επεξεργαστεί την αίτησή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
αυτό σημαίνει ότι δεν θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε με την αίτησή σας για θέση 
εργασίας, διότι η IRI δεν θα έχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πιστεύουμε ότι είναι 
αναγκαία για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της διαδικασίας πρόσληψης. 
 
Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, το πράττουμε βάσει μιας 
νόμιμης «προϋπόθεσης» για την επεξεργασία.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας θα δικαιολογείται από έναν από τους παρακάτω 
λόγους:   

 είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της IRI (όπως, για 
παράδειγμα, διενέργεια ελέγχων που αφορούν το μεταναστευτικό καθεστώς και το 
δικαίωμα για εργασία)˙  
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 είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ως επιχείρηση και 
τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα ή οι ελευθερίες σας δεν υπερισχύουν των 
συμφερόντων μας (όπως, για παράδειγμα, βαθμολόγηση της απόδοσης των υποψηφίων 
στις συνεντεύξεις, διενέργεια ελέγχων ιστορικού για την επαλήθευση της ταυτότητάς 
σας και των προσόντων / της εμπειρίας σας)˙  

 γίνεται με τη συγκατάθεσή σας (όπως, για παράδειγμα, εξέταση ενός βιογραφικού που 
υποβλήθηκε οικειοθελώς)˙ 

 είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης εργασίας με εσάς (αυτό ισχύει για το στάδιο μετά την προσφορά της θέσης 
εργασίας, όπου πρέπει να συλλέξουμε περαιτέρω πληροφορίες ή να επεξεργαστούμε 
πληροφορίες που έχουμε ήδη συλλέξει, προκειμένου να συναφθεί και, στη συνέχεια, να 
εκτελεστεί η σύμβαση εργασίας). 
 

Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων θα δικαιολογείται από μία από τις παραπάνω 
προϋποθέσεις και, συνήθως, από μία από τις παρακάτω ειδικές εξαιρέσεις: 

 είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της εργατικής 
νομοθεσίας (όπως, για παράδειγμα, επεξεργασία δεδομένων εθνοτικής καταγωγής που 
περιλαμβάνονται σε έγγραφα που αφορούν τη μετανάστευση ή το δικαίωμα για 
εργασία)˙ 

 είναι απαραίτητη για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος που επιτρέπονται 

βάσει της τοπικής νομοθεσίας (όπως, για παράδειγμα, διεξαγωγή ασκήσεων 
παρακολούθησης των ίσων ευκαιριών)˙ ή 

 είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.  
 
Η επεξεργασία δεδομένων που αποκαλύπτει ποινικές καταδίκες (δηλαδή, στο πλαίσιο του 
ελέγχου) θα πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχει νόμιμη εξουσιοδότηση προς τούτο βάσει του 
δικαίου της ΕΕ ή της τοπικής νομοθεσίας.  
 
Συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά από εσάς για τους σκοπούς της διαχείρισης των σχετικών 
δραστηριοτήτων της IRI. Η IRI μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σε σχέση με την αξιολόγηση και την επιλογή των αιτήσεων, όπως, για παράδειγμα, στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης και διεξαγωγής συνεντεύξεων και δοκιμασιών, της αξιολόγησης και εκτίμησης 
όπως απαιτείται κατά τις διαδικασίες πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της τελικής 
πρόσληψης, της επανεξέτασης της ικανότητάς σας για εργασία [όπου επιτρέπεται από τον νόμο 
και απαιτείται για τον ρόλο σας, της γνωστοποίησης του ποινικού μητρώου, της διεξαγωγής 
προγράμματος παρακολούθησης των ίσων ευκαιριών] και γενικά στο πλαίσιο άλλων σκοπών 
σχετικών με τη διαδικασία πρόσληψης.   
 
Εφόσον μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας προς τούτο, θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε μη 
επιτυχείς αιτήσεις πρόσληψης για περιορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να σας 
λάβουμε υπόψη για μελλοντικές κενές θέσεις εργασίες. 

 
5. Πώς χρησιμοποιεί η IRI τις πληροφορίες που συλλέγει    
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Η IRI μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να επικοινωνήσει μαζί 
σας εγγράφως, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, για να αξιολογήσει την αίτησή σας, για να αναλύσει 
τις ανάγκες και πρακτικές στελέχωσης της IRI, ή, άλλως, για να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη 
διαδικασία πρόσληψης και τη διοίκηση του εργατικού δυναμικού της IRI. Η IRI μπορεί να 
συνδυάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με εργαλεία αναζήτησης και πληροφορίες από 
άλλες πηγές.  
  
6. Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγει η IRI   
  
Η IRI μπορεί να σας ζητήσει να εξετάσετε και να ενημερώσετε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τηρούμε σχετικά με εσάς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με την 
IRI και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών των πληροφοριών, να ζητήσετε να διορθωθούν, να 
ενημερωθούν ή να διαγραφούν.  Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με αντιπρόσωπο του 
τμήματος ανθρώπινου δυναμικού για να συζητήσετε οποιαδήποτε τέτοιο αίτημα ή να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση Privacy.Officer@IRIWorldWide.com.   
  
7. Διατήρηση δεδομένων   
  
Η IRI υποχρεούται να διατηρεί ορισμένες πληροφορίες σε σχέση με τους υποψηφίους που 
υποβάλουν αιτήσεις για θέσεις εργασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των σκοπών για 
τους οποίους συλλέχθηκαν.  Αν δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα σε σχέση με τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η IRI μπορεί να τα διαγράψει από τη βάση 
δεδομένων της, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων διατήρησης δεδομένων και των 
πολιτικών της IRI, καθώς και οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νομικών ή κανονιστικών 
υποχρεώσεων.  
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μάς επιβάλλουν να διατηρούμε 
συγκεκριμένα αρχεία για ορισμένο χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά το πέρας της διαδικασίας 
πρόσληψης. Σε άλλες περιπτώσεις, διατηρούμε σκόπιμα αρχεία για να επιλύουμε ερωτήματα ή 
διαφωνίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να προκύψουν κατά καιρούς.   
  
Η IRI μπορεί επίσης να διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο έως και 
δύο ετών προκειμένου να σας ενημερώνει για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης.  Η IRI 
μπορεί επίσης να διαγράψει δεδομένα αιτούντα χωρίς οποιαδήποτε δικαιολογία. Ως εκ τούτου, 
παρακαλούμε να διατηρείτε ένα δικό σας αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που μας 
παρέχετε.  
  
8. Κατάρτιση προφίλ και Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 
Η «αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων» αναφέρεται σε απόφαση που λαμβάνεται 
αποκλειστικά και μόνο βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 



 

  5  

χαρακτήρα.  Αυτό σημαίνει επεξεργασία η οποία χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, κωδικό 
λογισμικού ή αλγόριθμο ο οποίος δεν απαιτεί ανθρώπινη παρεμβολή.  
 
Η «κατάρτιση προφίλ» σημαίνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών χωρίς ανθρώπινη 
παρεμβολή (όπως είναι τα προγράμματα των υπολογιστών) για την ανάλυση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να αξιολογηθεί η συμπεριφορά σας ή να προβλεφθούν 
πράγματα σχετικά με εσάς.  Δεδομένου του ότι η κατάρτιση προφίλ χρησιμοποιεί 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συνδέεται μερικές φορές με την αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων. Η κατάρτιση προφίλ μπορεί να καταλήξει σε αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε.  
 
Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες (όπως, ψυχομετρικές 
δοκιμασίες) για να καταρτίσουμε το προφίλ των υποψηφίων για πρόσληψη, το οποίο μας δίνει 
μια εικόνα για το ποιοι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι για ορισμένους ρόλους.]  / 
[Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για να αποκλείσουμε ορισμένους 
υποψήφιους σε ένα αρχικό στάδιο εφόσον δεν πληρούν ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, όπως 
προσόντα / μορφωτικό επίπεδο. 
 
9. Γνωστοποιήσεις δεδομένων   
  
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ελέγχονται πρωτίστως, όχι όμως αποκλειστικά, από το 
προσωπικό του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της IRI και μπορεί να είναι προσβάσιμα 
ηλεκτρονικά. Πρόσβαση σε ορισμένα ή στο σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
μπορεί να έχουν, επίσης, και άλλα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στη διαδικασία 
πρόσληψης ή στη διαχείριση των πληροφοριών, όπως μπορεί να είναι τα ανώτερα στελέχη της 
διοίκησης. Για την επίτευξη των σκοπών που προαναφέρθηκαν, και επειδή αποτελούμε μέλος 
ενός ευρύτερου ομίλου εταιρειών που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο, μπορεί ενίοτε να 
διαθέτουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες εταιρείες εντός του ομίλου 
εταιρειών της IRI. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία και 
αποθηκεύονται στα συστήματα της IRI ή σε συστήματα που φιλοξενούνται από τρίτους με τους 
οποίους η IRI έχει συμβάσεις. Η χρήση αυτών των συστημάτων μπορεί να απαιτεί τη διαβίβαση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της χώρας στην οποία υποβάλετε αίτηση.  
  
Αν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλετε στο πλαίσιο της αίτησής σας για εργασία θα διαβιβαστούν μόνο στις θυγατρικές της 
IRI ή σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες που θεωρούνται ότι παρέχουν επαρκή 
επίπεδα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, όσον αφορά τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, σύμφωνα με τις Πολιτικές Απορρήτου της IRI και τη Δήλωση περί Ασπίδας 
Προστασίας Απορρήτου. Σε περίπτωση που τρίτα μέρη διαβιβάσουν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σας εκτός του ΕΟΧ, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα θα λαμβάνουν επαρκές επίπεδο προστασίας, όπως, για παράδειγμα, με 
τη σύναψη συμφωνιών διαβίβασης δεδομένων ή διασφαλίζοντας ότι τα τρίτα μέρη έχουν 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με κατάλληλα πρότυπα προστασίας δεδομένων.  Τρίτα μέρη που 
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επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Αιτούντων Εργασία που διαμένουν στην ΕΕ 
απαιτείται να συμμορφώνονται με τις Πολιτικές Απορρήτου της IRI και τις Αρχές της Ασπίδας 
Προστασίας Απορρήτου.  Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή της IRI στο 
πρόγραμμα της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου, ανατρέξτε στη Δήλωσή μας σχετικά με την 
Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου που αναρτάται στον δικτυακό τόπο μας.   
 
 
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο οποιασδήποτε συμφωνίας διαβίβασης δεδομένων βάσει 
της οποίας διαβιβάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή να έχετε 
πρόσβαση με άλλο τρόπο στις εγγυήσεις που χρησιμοποιούμε. Συμφωνία διαβίβασης 
δεδομένων που καθίσταται διαθέσιμη σε εσάς μπορεί να αναδιατυπωθεί για λόγους εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών.  
  
 
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε εξωτερικούς προμηθευτές για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε 
υπηρεσίες πρόσληψης.  Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή απλώς να τα φιλοξενούν, καθώς επίσης να υποστηρίζουν και να 
διατηρούν το πλαίσιο του συστήματος προσλήψεων της εταιρείας μας, αλλά θα τελούν πάντοτε 
υπό τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε συμβατικές δεσμεύσεις. 
 
 
Επιπλέον, η IRI μπορεί ενίοτε να θέτει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στη διάθεση 
νομικών και ρυθμιστικών αρχών (όπως, οι εργατικές ή φορολογικές αρχές), λογιστών, ελεγκτών, 
δικηγόρων και άλλων ανεξάρτητων επαγγελματιών συμβούλων, καθώς και στη διάθεση τρίτων 
που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε εμάς (όπως, οι προμηθευτές συστημάτων 
πληροφορικής και οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού). Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε 
άλλης διάταξης της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου που αφορά Αιτήσεις Εργασίας, μπορεί 
επίσης να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε 
οποιονδήποτε τρίτο όταν η γνωστοποίηση απαιτείται από τον νόμο, είναι επιθυμητή για να μας 
επιτραπεί να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να λάβουμε μέτρα αναφορικά με 
παράνομες δραστηριότητες ή για την προστασία της ασφάλειας οποιουδήποτε προσώπου.  Αν 
πουληθεί, συγχωνευτεί ή άλλως μεταβιβαστεί μέρος ή το σύνολο της εταιρείας μας σε άλλη 
οντότητα, μπορεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως μέρος αυτής της 
συναλλαγής.  
  
.  
 
  
10. Ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Εφαρμόζουμε εύλογα φυσικά, τεχνικά και διοικητικά πρότυπα ασφαλείας σχεδιασμένα να 
προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από απώλεια, κατάχρηση, μεταβολή, 
καταστροφή ή ζημιά και να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφάλειας που να ανταποκρίνεται στον 
κίνδυνο.   Λαμβάνουμε μέτρα για να περιορίσουμε την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
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χαρακτήρα στο προσωπικό της IRI το οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά για έναν από τους 
προαναφερόμενους σκοπούς.  
 
11. Δικαιώματα του Υποκειμένου των δεδομένων 

 
Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 
ισχύουν σε σχέση με την επεξεργασία που πραγματοποιούμε: 

 να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς 
και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο υποβάλλονται σε 
επεξεργασία τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα˙ 

 να διορθώσετε ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος συμπλήρωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ελλιπή)˙  

 να διαγράψετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ορισμένες 
περιπτώσεις όπου δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία˙  

 να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση 
που:  

o αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα˙ 
o η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά διαφωνείτε με τη διαγραφή των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα˙ 
o δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς 

για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση ή 
υποστήριξη νομικών αξιώσεων˙ 

 να αμφισβητήσετε επεξεργασία την οποία έχουμε δικαιολογήσει βάσει έννομου 
συμφέροντος˙ 

 να εναντιωθείτε σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί αποκλειστικά βάσει 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας˙  

 να λάβετε φορητό αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή να ζητήσετε 
να διαβιβαστεί ένα αντίγραφο σε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας˙ ή 

 να λάβετε αντίγραφο ή πρόσβαση σε εγγυήσεις βάσει των οποίων διαβιβάζονται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ.  

Πέραν των ανωτέρω, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. 
 
 
12. Το απόρρητο των ανηλίκων   
  
Δεν συλλέγουμε και δεν ζητούμε εν γνώσει μας πληροφορίες από άτομα ηλικίας κάτω των 16 
ετών. Εάν είστε κάτω των 16, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τα συστήματα υποβολής 
αιτήσεων απασχόλησης της IRI.  Σε περίπτωση που ενημερωθούμε ότι έχουμε συλλέξει 

προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες 
αυτές το ταχύτερο δυνατό.  
  
13. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου που αφορά Αιτήσεις Εργασίας  
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Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου που αφορά Αιτήσεις Εργασίας υπερισχύει και αντικαθιστά 
οποιαδήποτε άλλη Δήλωση που μπορεί να υπάρχει σχετικά με τη συλλογή και χρήση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την IRI. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε και 
να πραγματοποιούμε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου που αφορά 
Αιτήσεις Εργασίας, καθώς και στις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  Μπορείτε 
να διαβάσετε την ισχύουσα Δήλωση Απορρήτου που αφορά Αιτήσεις Εργασίας οποτεδήποτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.IRIWorldWide.com.  
  
14. Επικοινωνία με την IRI  
  
Η IRI καλωσορίζει τυχόν σχόλια που έχετε σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. 
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ενότητας Αίτημα Πρόσβασης του 
Υποκειμένου των Δεδομένων στην Ιστοσελίδα μας για το Απόρρητο στη διεύθυνση 
www.IRIWorldWide.com ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Απορρήτου στη διεύθυνση 
Privacy.Officer@IRIWorldWide.com.   
  
 

http://www.iriworldwide.com/
http://www.iriworldwide.com/
http://www.iriworldwide.com/
http://www.iriworldwide.com/

