ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(Άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2472/1997)
Δια του παρόντος ενημερώνουμε τους υποβάλλοντες αίτηση συμμετοχής με
σκοπό την πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθητικού Προσωπικού στο πλαίσιο της
Προκήρυξης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Αποστολής ότι θα
τηρηθεί αρχείο μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα γίνει
επεξεργασία τέτοιων δεδομένων για τους παρακάτω σκοπούς.
Σκοποί Επεξεργασίας
Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η επιλογή
υποψηφίων για Ψυχίατρο στο πλαίσιο της Προκήρυξης

της

Αστικής Μη

Κερδοσκοπικής Εταιρείας Αποστολής.
Προσωπικά Δεδομένα :Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών συλλέγουμε και
επεξεργαζόμαστε μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων. Τα μη
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι
δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία (π.χ. στοιχεία ταυτότητας,
Α.Μ.Κ.Α, Α.Φ.Μ.), στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα (π.χ. διεύθυνση,
τηλέφωνο επικοινωνίας) και στοιχεία εκπαίδευσης (βιογραφικό).
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την
επωνυμία «Αποστολή», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37,
ΑΦΜ

997889618,

Δ.Ο.Υ.

ΙΖ’

Αθήνας,

τηλ:

213

018

4400,

e-mail:

info@mkoapostoli.gr
Αποδέκτες:
(α) Η Διοίκηση, καθώς και το υπαλληλικό προσωπικό και συνεργάτες της
Εταιρείας, που σχετίζονται με την αξιολόγηση των αιτήσεων.
(β) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές,
εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές ή κατά περίπτωση άλλοι τρίτοι, όταν η
διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από
δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας.
Δικαιώματα Υποκειμένου (υποψηφίου) : Το Υποκείμενο (υποψήφιος) έχει
δικαίωμα πρόσβασης αντίρρησης και δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τα
άρθρα 12,13 και 14 του ν. 2472/1997 αντίστοιχα.
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Άρνηση: Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας παρέχετε τα απαραίτητα
στοιχεία για την επεξεργασία, των στοιχείων αυτών για τους ως άνω σκοπούς,
δεν θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τα προσόντα σας, για την πλήρωση
της θέσης που έχει προκηρυχθεί.
Για την ενδεχόμενη άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, το Υποκείμενο μπορεί να
απευθύνεται στην «Αποστολή», αποστέλλοντας είτε email στην ηλεκτρονική
δ/νση info@mkoapostoli.gr, είτε έγγραφη επιστολή στη διεύθυνση
αναφέρεται ανωτέρω υπόψη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.
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