Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
υποψήφιων εργαζομένων
Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα (εφεξής «ενημερωτικό σημείωμα») επιθυμούμε να
σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο
που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παραχωρείτε κατά τη
διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης εργασίας στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης
(εφεξής «Οργανισμός», ή «ΟΧΣ», ή «Τράπεζα», ή «Εμείς»), καθώς και τον τρόπο που θα τα
χρησιμοποιήσουμε κατά τη διαδικασία πλήρωσης της κενής θέσης εργασίας. Το παρόν
ενημερωτικό σημείωμα γίνεται με βάση τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/16 (εφεξής
«Κανονισμός»).
Για τους σκοπούς του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος, ως προσωπικά δεδομένα
(εφεξής «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα») νοείται κάθε
πληροφορία που αφορά εσάς και εξακριβώνει ή μπορεί να εξακριβώσει την ταυτότητά σας,
όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο ή ο αριθμός
ταυτότητας/διαβατηρίου σας.
Περαιτέρω ως επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής «επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων») νοείται κάθε πράξη ή σειρά από πράξεις που
πραγματοποιούνται στα προσωπικά σας δεδομένα, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της
συλλογής, καταχώρισης, οργάνωσης, διάρθρωσης, αποθήκευσης, αναζήτησης
πληροφοριών, χρήσης, κάθε μορφής διάθεσης, διαγραφής, καταστροφής.
Σημειώνουμε ότι συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε πλήρη
αρμονία με τις διατάξεις και τις αρχές του Κανονισμού καθώς και της εθνικής νομοθεσίας
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών
δεδομένων.
1.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα (Υπεύθυνος Επεξεργασίας);
Ηλ. Ταχυδρομείο:
Τηλέφωνο:
Διεύθυνση:

2.

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
recruitment@hfc.com.cy
22503333
Λειτουργό Διοικητικών Υπηρεσιών
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Τ.Θ.23898, 1687-Λευκωσία

Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΟΧΣ (DPO);
Λειτουργός Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Ηλ. Ταχυδρομείο:
dpo@hfc.com.cy
Τηλέφωνο:
22503333

Διεύθυνση:

3.

Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Τ.Θ.23898, 1687-Λευκωσία

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
σχετικά μ’ εσάς:
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία που διέπει τον ΟΧΣ, κατά τη διαδικασία
πρόσληψης εργαζομένων, δηλαδή κατά το στάδιο αποστολής των Αιτήσεων από
τους υποψήφιους εργοδοτουμένους, ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα
προσωπικά δεδομένα:









Το όνομα, το επίθετο, την ημερομηνία γέννησης, καθώς και στοιχεία
επικοινωνίας σας.
Λεπτομέρειες σχετικά με τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά σας προσόντα,
όπως είναι για παράδειγμα η εργασιακή σας πείρα.
Την εθνοτική σας καταγωγή, το φύλο σας κλπ.
Το επαγγελματικό, ή/και ακαδημαϊκό ιστορικό σας, περιλαμβανομένων
λεπτομερειών που σχετίζονται με τον τρόπο συμπεριφοράς σας στο
επαγγελματικό, ή/και ακαδημαϊκό σας περιβάλλον, όπως είναι για
παράδειγμα η τήρηση των επαγγελματικών ωραρίων.
Τα ακαδημαϊκά σας προσόντα.
Την εθνικότητα σας.
Αντίγραφο της ταυτότητας, ή/και του διαβατηρίου σας.

Σημειώνουμε ότι κατά την διαδικασία πρόσληψης ενδέχεται να συλλέξουμε
περισσότερα προσωπικά δεδομένα και κατά συνέπεια τα πιο πάνω δεν είναι
εξαντλητικά. Για παράδειγμα σε περίπτωση που ακολουθηθεί η διαδικασία των
προσωπικών συνεντεύξεων ενδέχεται να κρατήσουμε σημειώσεις, ή/και στην
περίπτωση που ακολουθήσει γραπτή εξέταση, αποθηκεύουμε τη γραπτή σας
εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας επεξεργαζόμαστε στη συνέχεια για τούς
σκοπούς της πρόσληψης.
4.

Πώς συλλέγουμε τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα;
Κατά κύριο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο από εσάς τους
ίδιους.

5.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Ο ΟΧΣ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της
αξιολόγησης της Αίτησης σας για την πλήρωση μιας κενής θέσης εργασίας. Συνήθως
συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ
άλλων, για του ακόλουθους σκοπούς:


Για την ανάληψη όλων των αναγκαίων βημάτων για τη σύναψη μιας
Σύμβασης Εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των
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ακαδημαϊκών, επαγγελματικών, ή/και άλλων προσόντων που είναι αναγκαία
για την πρόσληψη σας, καθώς και την επιβεβαίωση των στοιχείων που
παρέχετε κατά την διαδικασία της πρόσληψης σας. (άρθρο 6 παρ. 1 (β))


Για εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων στις οποίες ενδεχομένως να
υπόκειται ο Οργανισμός (άρθρο 6 (1) (γ)): όπως για παράδειγμα τους
Νόμους και Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του ΟΧΣ (βλ. Ν.
43(Ι)/1980, Κ.ΔΠ. 167/1981 ως έχουν τροποποιηθεί, τον περί Αξιολόγησης
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Ν. 6(Ι)/1998, τον περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο Ν. 59(Ι)/2010 και γενικότερα την εργατική,
φορολογική νομοθεσία και το τραπεζικό δίκαιο της Κύπρου.



Για σκοπούς έννομων συμφερόντων του Οργανισμού, στην περίπτωση που
δεν υπερτερεί η προστασία των δικών σας εννόμων συμφερόντων ή
ατομικών ελευθεριών. (άρθρο 6 παρ. 1 (στ))



Λόγω της συγκατάθεσης σας (άρθρο 6 (1) (α)): Σε περίπτωση που
συγκατατεθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για
συγκεκριμένους σκοπούς, η νομική βάση για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων είναι η ρητή συγκατάθεση σας.
Σημειώνεται ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση
σας. Η εν λόγω ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα των δεδομένων που
υποβλήθηκαν σε επεξεργασία πριν από την ανάκληση.

6.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
με τρίτους, όπως είναι για παράδειγμα το αυτοματοποιημένο σύστημα προσλήψεων
και ανθρώπινου δυναμικού της “Exelsys Ltd”, σύμβουλoυς σε θέματα διαχείρισης
προσωπικού (ΗR), ή/και σε εξωτερικούς συμβούλους ή/και σε νομικούς συμβούλους
σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Συνήθως
μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους ανώνυμα, χωρίς δηλαδή να είναι
δυνατή η ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα.
Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό τα τρίτα πρόσωπα θα δεσμεύονται με
υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

7. Διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό;
Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται προς τρίτες χώρες (χώρες που
βρίσκονται έξω από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο - ΕΟΧ).
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8. Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που λαμβάνουμε κατά τη διαδικασία
πρόσληψης για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον
οποίο γίνεται η επεξεργασία, δηλαδή την πλήρωση μιας κενής θέσης εργασίας.
Περαιτέρω, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των μη επιτυχόντων υποψηφίων
για περίοδο 2 (δύο) ετών, για σκοπούς διενέργειας εσωτερικού ή/και εξωτερικού
ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες νομικές υποχρεώσεις στις οποίες
υπόκειται ο ΟΧΣ υπό το εκάστοτε ισχύον νομικό καθεστώς. Η περίοδος αυτή δύναται
να παραταθεί σε περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική διαδικασία (π.χ. προσφυγή στο
Διοικητικό Δικαστήριο κατά του διορισμού του επιτυχόντα υποψηφίου).
Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου τα προσωπικά σας δεδομένα θα
καταστρέφονται. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να διατηρήσουμε τα
δεδομένα που συλλέξαμε κατά τη διαδικασία πρόσληψης για περισσότερο χρόνο
από το χρονικό διάστημα που διαρκεί η διαδικασία πρόσληψης θα καταβάλλεται
προσπάθεια τα στοιχεία αυτά να διατηρούνται σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή.
Στην περίπτωση που η αίτηση σας για εργοδότηση στον ΟΧΣ επιτύχει θα διατηρούμε
τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εργοδότηση σας στον
Οργανισμό.
9. Ποια είναι τα δικαιώματα σας με βάση τον Κανονισμό σε σχέση με τα προσωπικά
σας δεδομένα;
Τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Κανονισμό είναι τα εξής:
(α) δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15):
Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό μπορείτε να λάβετε δωρεάν πληροφορίες
ή/και αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων που κατέχουμε και σας
αφορούν.
(β) δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 16):
Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να
διορθώσετε ή και να συμπληρώσετε τα δεδομένα σας.
(γ) δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στην λήθη») (άρθρο 17): Σύμφωνα με
το δικαίωμα αυτό μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που
σας αφορούν.
Διατηρούμε όμως το δικαίωμα να αρνηθούμε τη διαγραφή σε περίπτωση
που είναι απαραίτητη η επεξεργασία για την τήρηση των νομικών μας
υποχρεώσεων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή/και για τη διεκδίκηση
νομικών αξιώσεων.
(δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων (άρθρο 18): Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό μπορείτε να μας
ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας όταν
αμφισβητείτε την ακρίβεια τους, τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους ή/και
για το λόγο ότι δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας που
είχαν συλλεγεί.
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(ε) δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 20):
Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα που σας
αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από
μηχανήματα τύπο, για να τα μεταφέρετε σε άλλους οργανισμούς/εταιρείες ή
να ζητήσετε από εμάς να το πράξουμε απευθείας σε άλλους
οργανισμούς/εταιρείες καθ’ υπόδειξη σας.
(στ) δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21): Έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να
αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία γίνεται με βάση το
έννομο ή/και το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 (1) (ε) &(στ)) όταν θεωρείτε ότι
αυτό δικαιολογείται λόγω μίας ιδιαίτερης κατάστασης που σας αφορά.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, ο Οργανισμός δεν θα επεξεργάζεται
πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός και εάν αποδείξει επιτακτικούς και
νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και
ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη θεμελίωση, άσκηση ή
υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
(ζ) δικαίωμα απόσυρσής συγκατάθεσης: έχετε το δικαίωμα ανά πάσα
στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας για επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία που προηγήθηκε της
ανάκλησης/απόσυρσης της συγκατάθεσης σας δεν επηρεάζεται και είναι
καθόλα νόμιμη.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ισχύουν με τους εκάστοτε περιορισμούς
που προβλέπονται στον Κανονισμό. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα
παραπάνω δικαιώματα ή για τυχόν απορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδομένων, μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας
αναφέρονται στην πρώτη σελίδα της παρούσας δήλωσης.
Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο γραφείο
της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελιών μπορείτε να βρείτε στη σχετική
ιστοσελίδα
της
Επιτρόπου
Προστασίας
Προσωπικών
Δεδομένων
(commissioner@dataprotection.gov.cy).
10. Είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι θετική.
Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε την αίτηση σας για εργοδότηση στον ΟΧΣ θα
πρέπει να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που αυτά είναι
απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησής σας.
Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν θα είμαστε καταρχήν σε θέση να δημιουργήσουμε μία
εργασιακή σχέση μαζί σας και ενδέχεται να μην είμαστε πλέον σε θέση να
αξιολογήσουμε την αίτηση σας για εργοδότηση.
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11. Κατά πόσο λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων;
Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σημαίνει τη διαδικασία λήψης απόφασης με
αυτοματοποιημένα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων/στοιχείων, χωρίς
ανθρώπινη παρέμβαση, πχ. αυτόματη άρνηση άδειας που αιτείστε.
Σημειώνεται ότι ο ΟΧΣ δε λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις.
12. Κατά πόσο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας για αυτοματοποιημένη κατάρτιση
προφίλ;
Αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ σημαίνει την αυτοματοποιημένη επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση προσωπικών σας πτυχών προς
κατάρτιση προφίλ.
Σημειώνεται ότι ο ΟΧΣ δε χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για αυτοματοποιημένη
κατάρτιση προφίλ.
13. Μέτρα που λαμβάνουμε για να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή:
Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα και να τα προστατεύσουμε από πιθανή διαρροή.
Περαιτέρω λαμβάνουμε μέτρα ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά μόνο τα άτομα τα
οποία χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση
στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν απέναντι στον ΟΧΣ υποχρέωση
εμπιστευτικότητας.
14. Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο Ενημερωτικό Σημείωμα:
Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς το παρόν
Ενημερωτικό Σημείωμα. Σε κάθε περίπτωση σας καλούμε όπως περιοδικά
ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του ΟΧΣ (http://www.hfc.com.cy/) για να
ενημερώνεστε για την επικαιροποιημένη έκδοση του Ενημερωτικού Σημειώματος
ή/και για τυχόν άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στην πρώτη σελίδα της παρούσας
δήλωσης, για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με την παρούσα ενημέρωση.
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