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1. Γενικά 

Αυτή η πολιτική παρέχεται από την AIMS International Hellas S.A. ("AIMS Hellas") και απευθύνεται 

σε άτομα εκτός του οργανισμού μας με τους οποίους αλληλοεπιδρούμε, μεταξύ των οποίων, 

Υποψήφιοι εργαζόμενοι, πηγές πληροφόρησης, συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες. 

Οι βασικοί ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική εξηγούνται στο τμήμα 

(12) το οποίο ακολουθεί. 

Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής, η AIMS Hellas είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η AIMS Hellas ενδέχεται να λειτουργεί ως "Εκτελών την Επεξεργασία" 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται. Συνεπώς, στις περιπτώσεις 

αυτές εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ)  

679/2016, με τις οποίες συμμορφωνόμαστε. 

Αυτή η Πολιτική δύναται να τροποποιείται ή να ενημερώνεται από καιρό σε καιρό ώστε να 

αντικατοπτρίζει αλλαγές στις πρακτικές μας σε σχέση με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (ΔΠΧ) ή αλλαγές στο εφαρμοστέο δίκαιο.  

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Πολιτική. Σε περίπτωση τυχόν αλλαγών που 

ενδέχεται να γίνουν στους όρους αυτής της Πολιτικής θα μεριμνήσουμε για την ενημέρωση σας, 

σύμφωνα με τα ακολούθως αναφερόμενα. 

 

2. Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 

Πηγές Συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Δυνάμεθα να συλλέξουμε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, όπως το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία 

επικοινωνίας σας. Παραδείγματα πηγών από τις οποίες συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Μπορούμε να αποκτήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν μας τα παρέχετε 

(π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου ή με 

οποιοδήποτε άλλο μέσο) 

• Μπορούμε να συλλέξουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την δεδομένη σχέση 

μας (π.χ. εάν προσφερθούμε να σας συνδέσουμε με τους Πελάτες μας, ενδέχεται να 

https://aimsinternational.com/en/company/aims-greece/
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συλλέξουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τέτοιες «ευκαιρίες 

Πελάτη», από το βιογραφικό σας) 

• Ενδέχεται να λάβουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άλλα μέλη του δικτύου 

εταιρειών της AIMS Hellas, στο βαθμό που θα μας τα παρέχουν 

• Μπορούμε να συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επιλέγετε να 

δημοσιοποιήσετε σε άλλες πλατφόρμες, μεταξύ άλλων και από τα κοινωνικά μέσα (π.χ., 

μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες από τα προφίλ των κοινωνικών σας μέσων, στο 

μέτρο που τις έχετε επιλέξει ως δημοσιές στο εκάστοτε μέσο) 

• Ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους που μας τα 

παρέχουν (π.χ. παρελθόντες εργοδότες) 

• Μπορούμε, με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή σας, να διεξάγουμε ελέγχους 

επιβεβαίωσης στοιχείων που μας γνωστοποιείτε 

Δημιουργία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς, όπως αρχεία από τη διενέργεια συνεντεύξεων που 

συμμετείχατε. Αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μας βοηθούν να παρέχουμε τις 

υπηρεσίες μας και να διαχειριστούμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα στο πλαίσιο της 

επιδίωξης του καταστατικού μας σκοπού 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία παρέχετε για άλλους: Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με άλλους. Για 

παράδειγμα, μπορείτε να ενεργήσετε ως πηγή πληροφόρησης και να δώσετε σχόλια για έναν 

υποψήφιο. Κάθε φορά που παρέχετε οποιαδήποτε αυτού του είδους δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, βασιζόμαστε σε σας για τη βεβαίωση κατοχής της νόμιμης βάσης για την παροχή 

αυτών των ΔΠΧ σε εμάς καθώς και ότι συμμορφώνεστε με τον ισχύοντα νόμο και τους όρους της 

παρούσας Πολιτικής. Εάν δεν είστε σε θέση να το κάνετε, παρακαλούμε να αποφύγετε να μας 

παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων. 

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία δυνάμεθα να επεξεργαστούμε περιλαμβάνουν:  

• Προσωπικά στοιχεία: όνομα (ονόματα), γένος, ημερομηνία γέννησης / ηλικία, ιθαγένεια, 

φωτογραφία, οικογενειακή κατάσταση, τίτλος εργασίας, εργοδότης, τμήμα, λεπτομέρειες 

μισθών και αποζημιώσεων 

• Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, αριθμός τηλεφώνου 

στο σπίτι, αριθμός τηλεφώνου εργασίας, προσωπικός αριθμός κινητού τηλεφώνου, 
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προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου εργασίας και τα στοιχεία του προφίλ των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης 

• Ιστορικό απασχόλησης: ημερομηνίες και λεπτομέρειες των σημερινών και πρώην θέσεων 

που κατείχατε, λεπτομέρειες για τους σημερινούς και πρώην εργοδότες, περίοδοι-

ημερομηνίες απασχόλησης, τίτλοι εργασίας, θέσεις εργασίας, εμπειρία στο αντικείμενο 

και λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν πειθαρχικά ζητήματα ή περιστατικά απασχόλησης 

• Λεπτομέρειες των ατόμων που έχουν δώσει συστατικές επιστολές/συστάσεις: 

λεπτομέρειες σχετικά με τις συστάσεις που θα προσκομιστούν, συμπεριλαμβανομένης της 

σχέσης που μπορεί να έχετε με κάθε έναν/μια και την διάρκειά της 

• Έλεγχοι ιστορικού: λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται από τους ελέγχους ιστορικού που 

διεξάγονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και με την προϋπόθεση της 

προηγούμενης ρητής έγγραφης συναίνεσής σας, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών 

προηγούμενων απασχολήσεων, λεπτομερειών διαμονής, ελέγχου συστάσεων  

• Γνώμες και απόψεις: τις απόψεις σας σχετικά με τους υποψηφίους ή τους συμμετέχοντες, 

κατά περίπτωση 

• Στοιχεία τιμολόγησης: κατά τη διαχείριση των τιμολογήσεων/πληρωμών των 

παραστατικών των πελατών, προμηθευτών και συνεργατών, ενδέχεται να 

επεξεργαστούμε οικονομικά στοιχεία όπως ενδεικτικά ΑΦΜ, διεύθυνση τιμολόγησης, 

στοιχεία επικοινωνίας και τραπεζικοί λογαριασμοί 

Νομιμοποιητική βάση για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(«Επεξεργασία»): Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με 

τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική, μπορούμε να βασιστούμε σε μία ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες νομιμοποιητικές βάσεις: 

• έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας για την «Επεξεργασία» (αυτή η 

νομική βάση χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με την «Επεξεργασία» που είναι εντελώς 

προαιρετική - δεν χρησιμοποιείται για «Επεξεργασία» που είναι απαραίτητη ή 

υποχρεωτική με οποιονδήποτε τρόπο). 

• Η «Επεξεργασία» είναι απαραίτητη σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση που μπορείτε να 

συνάψετε μαζί μας 

• η «Επεξεργασία»  απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία 

• η «Επεξεργασία»  είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων 

οποιουδήποτε ατόμου, ή 
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• έχουμε έννομο συμφέρον να πραγματοποιήσουμε την «Επεξεργασία», η οποία δεν 

παραβιάζεται από τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας. Όπου 

βασιζόμαστε σε αυτή τη νομιμοποιητική βάση, τα νόμιμα συμφέροντά μας είναι: 

o το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση και τη λειτουργία της επιχείρησής μας, 

o το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση της επιχείρησής μας, και 

o το έννομο συμφέρον μας στην παροχή υπηρεσιών προς τους Πελάτες μας 

Επεξεργασία των Ευαίσθητων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Δεν επιδιώκουμε να 

συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε με άλλο τρόπο τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες: 

• η «Επεξεργασία» απαιτείται ή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο  

• η «Επεξεργασία» είναι απαραίτητη για την διερεύνηση ή την πρόληψη εγκληματικών 

πράξεων  

• η «Επεξεργασία» είναι απαραίτητη για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων 

δικαιωμάτων, ή  

• έχουμε λάβει, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας 

πριν από την επεξεργασία των ευαίσθητων ΔΠΧ (όπως παραπάνω, αυτή η νομική βάση 

χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με «Επεξεργασία»  που είναι εντελώς προαιρετική - δεν 

χρησιμοποιείται για «Επεξεργασία»  που είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική με 

οποιονδήποτε τρόπο). 

Σκοποί για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:  

Η εταιρεία AIMS Hellas συνιστά εταιρεία παροχής συμβουλών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών 

στον τομέα της αναζήτησης, ανεύρεσης και αξιολόγησης στελεχών επιχειρήσεων (Executive Search 

and Selection) και διαχείρισης ταλέντων. Βάσει των προαναφερθέντων, οι σκοποί για τους 

οποίους δυνάμεθα να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο δίκαιο, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:  

● Δραστηριότητες αναζήτησης, ανεύρεσης και αξιολόγησης για λογαριασμό Πελατών: 

εργασίες σχετικά με την πρόσληψη στελεχών, προώθηση των ευκαιριών εργασίας των 

πελατών μας, τήρηση αρχείων και την εκτέλεση ελέγχων επαγγελματικής πορείας  

• Επικοινωνία και ενημέρωση σας: επικοινωνία με εσάς μέσω οποιουδήποτε μέσου 

(συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, 
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γραπτού μηνύματος, κοινωνικών μέσων, προσωπικά) σχετικά με θέματα που σας 

αφορούν ή δύναται να σας ενδιαφέρουν ή για να πάρουμε πληροφορίες για την αγορά 

• Επικοινωνία, διαχείριση και διεκπεραίωση τιμολογήσεων, πληρωμών και λογιστική 

διαχείριση οικονομικών στοιχείων (τιμολογίων, παραστατικών συμβάσεων) πελατών, 

προμηθευτών και συνεργατών 

Κατάρτιση προφίλ: Στο πλαίσιο της επιδίωξης των καταστατικών μας σκοπών, χρησιμοποιούμε και 

επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε μέσω των βιογραφικών σημειωμάτων 

με τη συναίνεση των υποκειμένων, για την παραγωγή αξιολογήσεων, οι οποίες συνδέονται μεταξύ 

άλλων με την καταλληλόλητα των υποψηφίων για ορισμένες θέσεις εργασίες βάσει των 

παραμέτρων τις οποίες ορίζει ο εκάστοτε πελάτης. 

Συνιστούμε στους πελάτες μας να ερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν τις αξιολογήσεις τις οποίες 

εκδίδουμε στο πλαίσιο της παροχής των ως άνω υπηρεσιών μας σύμφωνα με τα δικά τους 

πρότυπα. Οι πελάτες μας δύναται να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τις αξιολογήσεις μας 

ξεχωριστά ή να συνδυάσουν τα αποτελέσματα με άλλες πληροφορίες τις οποίες έχουν στη 

διάθεσή τους. Η λήψη απόφασης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους πελάτες μας και θα 

βασίζεται στο εάν θα προχωρήσουν στην πρόσληψη ή έναρξη συνεργασίας με το υποκείμενο των 

δεδομένων. Προς τον σκοπό αυτό, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις για λογαριασμό των πελατών μας, 

ούτε και διατηρούμε αντίστοιχα λίστες αποκλεισμού. 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση η οποία 

λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει 

σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ). H AIMS Hellas με το παρόν δηλώνει ότι δεν 

προβαίνει σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

υποκειμένων των δεδομένων ενώ αντίστοιχα δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη 

αποφάσεων η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά 

προκαλώντας άρνηση παροχής υπηρεσιών και αγαθών και αδικαιολόγητες διακρίσεις. 

 

https://aimsinternational.com/en/company/aims-greece/


 

 
 
 
 

 

 

AIMS International Hellas S.A. 
Tel: +30 210 7221 568, Fax: +30 210 7217 926 
aimsh@aims-hellas.gr  |  www.aimsinternational.com  
 

Σε
λί

δ
α
7

 

3. Γνωστοποίηση Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα σε τρίτους  

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα μέλη του δικτύου 

συνεργασίας της AIMS Hellas για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της 

παροχής υπηρεσιών σε εσάς), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούμε επίσης να 

μοιραστούμε συγκεντρωτικές δημογραφικές πληροφορίες με τους Πελάτες και τους αξιόπιστους 

συνεργάτες μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Καταβάλλουμε 

κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι πάντα ανώνυμες.   

Επιπλέον, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε:  

• νομικές και ρυθμιστικές αρχές, κατόπιν αιτήματος, ή με σκοπό την αναφορά 

οποιασδήποτε πραγματικής ή εικαζόμενης παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας ή 

κανονισμού 

• πελάτες μας, για σκοπούς παροχής υπηρεσιών σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής 

της Πολιτικής στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας 

• δικηγόρους και άλλους εξωτερικούς επαγγελματικούς συμβούλους του δικτύου της AIMS 

Hellas με την επιφύλαξη δεσμευτικών συμβατικών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας 

• δικαστική αρχή, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων 

δικαιωμάτων μας 

• κάθε εμπλεκόμενο μέρος για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης ή δίωξης 

ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

προστασίας και της πρόληψης απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας 

Εάν χρησιμοποιήσουμε κάποιο εξωτερικό συνεργάτη ή εταιρεία για την επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα μεριμνήσουμε για την υπογραφή των απαραίτητων 

συμφωνητικών επεξεργασίας δεδομένων ή για την παροχή συγκεκριμένων εγγυήσεων, σχετικά με 

τις μεταβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζοντας στα συμφωνητικά τους 

τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και θα υπόκειται σε δεσμευτικές συμβατικές υποχρεώσεις για: 

i. επεξεργασία μόνο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις 
προηγούμενες γραπτές οδηγίες μας 

ii. χρήση μέτρων για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, και 

iii. διαθεσιμότητα για τη διενέργεια ελέγχων τήρησης των ανωτέρω όρων 
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4. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της επιχείρησής μας, ίσως χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες οντότητες στο δίκτυο συνεργατών της AIMS Hellas και σε 

τρίτους, όπως αναφέρεται στο τμήμα (3) ανωτέρω, σε σχέση με τους σκοπούς οι οποίοι 

καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Για το λόγο αυτό, δύναται να μεταφέρουμε τα Δεδομένα 

Προσωπικού Χαρακτήρα σε άλλες χώρες οι οποίες ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς νόμους και 

απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων σε σχέση με αυτές που ισχύουν στη χώρα στην 

οποία βρίσκεστε. Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να 

γνωστοποιηθούν σε άλλα μέλη του δικτύου συνεργασίας της AIMS Hellas, στο βαθμό που αυτό 

είναι κατάλληλο, σε σχέση με τις ευκαιρίες πελατών για τις οποίες είστε υποψήφιος. 

Σε περίπτωση την οποία διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες χώρες, το 

πράττουμε με βάση τη δική σας ρητή συγκατάθεση σε σχέση με την κατά περίπτωση διαβίβαση.  

Κατά τη διάρκεια όλων των μεταβιβάσεων δεδομένων, λαμβάνουμε πάντοτε όλα τα κατάλληλα 

μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα είναι τα ελάχιστα που 

απαιτούνται για τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας και ότι θα πληρούνται πάντοτε οι 

προϋποθέσεις νόμιμης και έγκυρης επεξεργασίας. 

 

5. Ασφάλεια Δεδομένων 

Η εταιρεία μας εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με γνώμονα 

την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, 

απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και άλλες 

παράνομες ή μη εξουσιοδοτημένες μορφές Επεξεργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Από τη πλευρά σας, είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που μας έχετε αποστείλει, έχουν αποσταλεί με ασφάλεια. 

Επιπλέον, η AIMS Hellas λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που 

ενεργεί υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, ο οποίος έχει πρόσβαση σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά παρά μόνο υπό τις οδηγίες του 

υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και θα περιορίσει την πρόσβαση στις προσωπικές σας 

πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. 

Τα ενδεικτικά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η AIMS Hellas έχουν ως εξής: 

 

A. Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας 
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1. Οργάνωση / Διαχείριση προσωπικού - καθορισμός ρόλων και ευθυνών στα άτομα που 

εμπλέκονται στην επεξεργασία των ΔΠΧ 

2. Διαχείριση πληροφοριακών αγαθών 

3. Εκπαίδευση προσωπικού στην ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - 

ενημέρωση για τις επιμέρους πολιτικές/διαδικασίες της AIMS Hellas 

4. Διαχείριση των εκτελούντων την επεξεργασία 

5. Καθορισμός διαδικασίας καταστροφής δεδομένων και αποθηκευτικών μέσων 

6. Διαχείριση συμβάντων διαρροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

7. Έλεγχος των μέτρων ασφάλειας 

 

B. Τεχνικά μέτρα ασφάλειας 

1. Έλεγχος πρόσβασης  

2. Αντίγραφα ασφαλείας 

3. Διαμόρφωση υπολογιστών 

4. Αρχεία καταγραφής ενεργειών χρηστών και συμβάντων ασφαλείας 

5. Ασφάλεια επικοινωνιών 

6. Διαχείριση και προστασία εξωτερικών – αποσπώμενων μέσων αποθήκευσης 

7. Ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών 

8. Διαχείριση αλλαγών 

 

Γ. Μέτρα φυσικής ασφάλειας 

1. Έλεγχος φυσικής πρόσβασης 

2. Περιβαλλοντική ασφάλεια - προστασία από φυσικές καταστροφές 

3. Έκθεση εγγράφων 

4. Προστασία φορητών μέσων αποθήκευσης 
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6. Ακρίβεια Δεδομένων 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε θα διατηρούνται ακριβή και 

όπου χρειάζεται, θα ενημερώνονται. Από την πλευρά μας, λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να 

διασφαλίσουμε ότι: 

• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε, είναι ακριβή και όπου 

χρειάζεται, ενημερωμένα 

• οποιαδήποτε από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι 

ανακριβή (λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζονται), 

διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση 

Ανά περιόδους μπορούμε να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

7. Ελαχιστοποίηση Δεδομένων 

Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

τα οποία επεξεργαζόμαστε περιορίζονται στα ΔΠΧ τα οποία απαιτούνται σε σχέση με τους 

σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. 

 

8. Διατήρηση Δεδομένων 

Η περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τη νόμιμη βάση 

επεξεργασίας, όπως καθορίζεται λεπτομερώς παρακάτω: 

● Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του 

εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των ΔΠΧ θα πραγματοποιείται για 

όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της AIMS 

Hellas (εν προκειμένω πέντε (5) έτη, διάστημα το οποίο κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο σε 

σχέση με τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική), καθώς και για όσο 

χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών 

αξιώσεων (άρθρο 6 παρ. στ του ΓΚΠΔ) 
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● Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Πληροφοριών Πελατών 

παρέχονται με δική σας συναίνεση στο πλαίσιο της αποστολής του βιογραφικού, θα 

διατηρήσουμε τα δεδομένα μέχρι να αποσυρθεί η χορηγούμενη συγκατάθεση από το 

υποκείμενο των δεδομένων. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή ανακληθεί, 

θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος 

παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων (άρθρο 6 παρ. α του ΓΚΠΔ) 

● Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της 

σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική 

σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα 

απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων  (άρθρο 6 

παρ. β του ΓΚΠΔ) 

● Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

πραγματοποιείται βάσει έννομης υποχρέωσης (άρθρο 6 παρ. γ του ΓΚΠΔ), ο χρόνος 

τήρησης αυτών καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας και το χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές 

 

9. Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων  

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, τα δικαιώματά σας σχετικά με την Επεξεργασία των ΔΠΧ, 

συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

• Δικαίωμα ενημέρωσης: ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να παράσχει στο 

υποκείμενο μια σειρά από πληροφορίες, μεταξύ άλλων για την ταυτότητα και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας του DPO εφόσον 

είναι υποχρεωτικός ο διορισμός του και έχει οριστεί από την εταιρεία, το σκοπό και τη 

νομική βάση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες που κοινολογούνται τα δεδομένα και τις 

τυχόν διαβιβάσεις τους, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων, τα δικαιώματα 

του υποκειμένου (άρθρα 13, 14 Κανονισμού) 

• Δικαίωμα πρόσβασης: το υποκείμενο έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία ή όχι καθώς και να έχει πρόσβαση σε 

πληροφορίες για το σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγορίες ΔΠΧ, τους αποδέκτες που 

κοινολογούνται τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων, τα 

δικαιώματα που διαθέτει το υποκείμενο, την κατάρτιση προφίλ (άρθρο 15 Κανονισμού) 
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• Δικαίωμα διόρθωσης: το υποκείμενο δικαιούται να ζητήσει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των ΔΠΧ, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση (άρθρο 16 Κανονισμού) 

• Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”): το υποκείμενο έχει δικαίωμα να ζητήσει από 

τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των ΔΠΧ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 

όταν συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στον Κανονισμό (π.χ. τα δεδομένα 

δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό που αρχικά τέθηκαν σε επεξεργασία, το 

υποκείμενο ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ή αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν 

υφίσταται άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία είναι παράνομη (άρθρο 

17  Κανονισμού) 

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το υποκείμενο δικαιούται να επισημαίνει 

αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να περιοριστεί η επεξεργασία τους 

στο μέλλον, όταν συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στον Κανονισμό (π.χ. 

αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη και το 

υποκείμενο αντιτάσσεται σε αυτήν, άρθρο 18 Κανονισμού) 

• Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και 

αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάζει σε άλλο υπεύθυνο 

επεξεργασίας (άρθρο 20 Κανονισμού) 

• Δικαίωμα εναντίωσης: το υποκείμενο δικαιούται να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή και για 

λόγους που σχετίζονται με την κατάστασή του, στην επεξεργασία αυτών. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, η AIMS Hellas θα λειτουργεί ως "Εκτελών την Επεξεργασία" των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται στα εν λόγω επιχειρηματικά 

δεδομένα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ)  679/2016, με τις οποίες 

συμμορφωνόμαστε 

• Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση η οποία έχει ληφθεί 

αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα ή το επηρεάζει εξίσου 

σημαντικά (άρθρο 22 Κανονισμού) 

• Δικαίωμα υποβολής καταγγελιών σχετικά με την Επεξεργασία των ΔΠΧ προς την Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων 

Τα δικαιώματα αυτά δύναται να ασκηθούν μόνο στις περιπτώσεις όπου η AIMS Hellas ενεργεί ως 

υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και ειδικότερα α) στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα των υποψηφίων εργαζομένων προς το σκοπό αξιολόγησης πιθανότητας ενδεχόμενης 

επαγγελματικής συνεργασίας β) κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα 

οποία σχετίζονται με την επιδίωξη του καταστατικού της σκοπού (παροχή υπηρεσιών αναζήτησης 

και αξιολόγησης στελεχών επιχειρήσεων) γ) κατά την επεξεργασία δεδομένων των υποκειμένων 

πελατών στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυπηρέτησης πελατών/προμηθευτών/συνεργατών και 

διαχείρισης επικοινωνίας/αλληλογραφίας. 

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η AIMS Hellas θα 

λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών από την αποδεδειγμένη λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για 

την ικανοποίηση του αιτήματος σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή 

και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας 

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

Σε περίπτωση όμως που τα προαναφερθέντα δικαιώματα ασκούνται καταχρηστικά και χωρίς 

εύλογη αιτία προκαλώντας συνεπώς διοικητική επιβάρυνση, ενδέχεται να σας χρεώσουμε με το 

κόστος το οποίο σχετίζεται με την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος. 

Επιπλέον, έχετε πάντα το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων, η οποία μπορεί να αποδεχθεί γραπτώς την υποβολή σχετικών καταγγελιών στο 

πρωτόκολλό της στα γραφεία της στην οδό Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ή μέσω e- mail 

(complaints@dpa.gr) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της. 

 

10. Οι υποχρεώσεις σας 

Εάν και στο βαθμό που είστε Υποψήφιος, βασιζόμαστε σε εσάς για να μας παράσχετε πλήρη και 

ακριβή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να παρέχουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες σε 

εσάς και στους Πελάτες μας. 

Στο βαθμό που λειτουργείτε ως πηγή πληροφόρησης, βεβαιωθείτε ότι είστε νομίμως σε θέση να 

αποκαλύψετε σε μας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. 
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11. Στοιχεία επικοινωνίας 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε από τις πληροφορίες 

αυτής της Πολιτικής ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την Επεξεργασία ΔΠΧ από την 

AIMS Hellas, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας τηλεφωνικά στο 0030 2107221568, AIMS 

International Ελλάς Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 45, 11528 Αθήνα ή μέσω e-mail στο aimsh@aims-

hellas.gr. 

 

12. Ορισμοί 

• «Υποψήφιος», νοείται ένας υποψήφιος ή δυνητικός υποψήφιος για θέση σε έναν Πελάτη. 

• «Πελάτης», νοείται οποιοσδήποτε πελάτης της AIMS Hellas ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του 

δικτύου AIMS Hellas. 

• «Υποκείμενο των Δεδομένων», το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και 

του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει 

αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που 

χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, 

πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. 

• «Αρχή Προστασίας Δεδομένων», ανεξάρτητη δημόσια αρχή, η οποία έχει νομική εξουσία 

επιτήρησης της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. 

• «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο με 

βάση την οποία αυτό ταυτοποίεται (αναγνωρίζεται) καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 

μέσα από την οποία μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητά του (π.χ. όνομα, 

επώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο, email). Ειδικές 

κατηγορίες ΔΠΧ είναι τα δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα 

πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε  

συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα και τα 

δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό του 

φυσικού προσώπου. Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία μπορούμε 

να επεξεργαστούμε παρέχονται στο Τμήμα (2) ως άνω.  

• «Επεξεργασία Δεδομένων», κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς 

τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα 

https://aimsinternational.com/en/company/aims-greece/
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η 

διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση 

πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή 

διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.  

• «Υπεύθυνος επεξεργασίας», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 

άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

• «Εκτελών την επεξεργασία», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 

άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του 

υπευθύνου της επεξεργασίας. 

• «Ευαίσθητα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα», δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά 

με τη φυλή ή την εθνικότητα, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων, τη σωματική ή ψυχική υγεία, 

τη σεξουαλική ζωή, κάθε πραγματικό ή φερόμενο ποινικό αδίκημα ή ποινή, πληροφορίες που 

μπορεί να θεωρηθούν ευαίσθητες βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.  

• «Πηγή», κάθε πρόσωπο που παρέχει οποιαδήποτε άποψη ή γνώμη σχετικά με τις ιδιότητες 

οποιουδήποτε υποψήφιου ή συμμετέχοντος, για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, 

ενδεικτικά, της καταλληλόλητας ενός υποψήφιου ή συμμετέχοντος για συγκεκριμένο ρόλο. 

• «Τρίτος», οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με 

εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την 

επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας 

ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. 

• «Συγκατάθεση του υποκειμένου των Δεδομένων», κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, 

συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων 

εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο 

επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η συγκατάθεση αυτή 

απαιτείται κατά κανόνα, εκτός εξαιρέσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό. 

• «Παραβίαση Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί 

σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή 

πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 

υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία. 
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