Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων/ Job Applicants’
Privacy Notice

O όμιλος SANI-IKOS εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού σας απορρήτου καθώς και την
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που
μας χορηγείτε κατά την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος για την ανεύρεση θέσης εργασίας μόνο για τη
διαχείριση της και την αξιολόγηση της καταλληλόλητάς σας προς την προκηρυχθείσα θέση.

At SANI-IKOS group we guarantee our commitment to respecting and protecting your privacy, as well as
safeguarding your personal data, both online as well as in our premises. Therefore, we will only use the personal
information you provide us when you apply for a position for the management and assessment of your suitability
to the job announced.

Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς / Personal data we collect directly from you
Όταν υποβάλλετε μια αίτηση εργασίας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας με τη θέση εργασίας (λ.χ. όνομα, επώνυμο, στοιχεία
επικοινωνίας, εκπαίδευση, προϋπηρεσία κοκ). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε από τις αιτήσεις που
υποβάλλετε με οποιοδήποτε μέσο, (λ.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, την ιστοσελίδα
της Εταιρείας ή σε έντυπη μορφή με την προσκόμιση στα γραφεία μας ή μέσω αποστολής με φαξ) καθώς και
τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα που εσείς προσαρτάτε (λ.χ. βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις
κοκ). Επιπλέον, μπορεί, στην πορεία της αξιολόγησης της αίτησής σας, να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε και
άλλα ερωτηματολόγια ή τεστ αξιολόγησης προσωπικότητας για να αξιολογήσουμε περαιτέρω την
καταλληλότητάς σας σε συγκεκριμένη θέση εργασίας, τα οποία περιέχουν πληροφορίες για εσάς.

When you apply for a job position, we collect and further process personal information which is necessary for
the assessment of your suitability to the job position (e.g. name, surname, contact details, education, working
experience etc.). We collect those data when you submit an application by any means (e.g. by sending an email
to the Company’s email address, using recruitment platforms, accessing through the Company’s website), as
well as through the documents you enclose with your application (e.g. CV, certifications, certificates etc.).
Moreover, during the assessment of your application, we may use further questionnaires or personality tests
which reveal information on you, to further evaluate your suitability to a particular job position.

Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτους / Personal data we collect from other sources
Σε ορισμένες περιπτώσεις, επικοινωνούμε με τους προηγούμενους εργοδότες σας, τα στοιχεία επικοινωνίας
των οποίων μας δηλώνετε στην αίτησή σας, προκειμένου να μας χορηγήσουν πληροφορίες για τη θέση
εργασίας σας, τη συνεργασία σας καθώς και την αξιολόγηση τους για εσάς.

When you include into your application the contact details of your previous employers, we may contact them
so as to provide us with information about your position, collaboration with them and their evaluation for you.

Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας / How we use your Personal Data
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως Όμιλος για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για τη
θέση εργασίας που υποβάλλατε αίτηση και ενδιαφέρον, αλλά και για άλλες πιθανές υπηρεσιακές ανάγκες του
Ομίλου καθώς και για την ενημέρωσή σας για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσληψης. Εφόσον επιθυμείτε,
μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας για να σας ενημερώσουμε για εκπαιδευτικά
σεμινάρια, προγράμματα και δράσεις του Ομίλου SANI-IKOS . Δε θα προβούμε σε καμία άλλη επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων, παρα μόνον εφόσον λάβουμε την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση.

We will use your personal data as a Group only for the assessment of your suitability with the position that you
applied for (or expressed interest for), as well as to satisfy other internal needs of the Group and to inform you
on the process of the hiring procedure. When we have your consent, we may use your contact details to send
you communication on SANI-IKOS group educational seminars, programs and actions. We will not use your
personal data in any other way, unless we receive your previous explicit consent.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας/ How long we will keep your personal data
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας για περίοδο (1) έτους, ώστε να σας ενημερώνουμε
για σχετικές θέσεις εργασίας εντός του Ομίλου SANI-IKOS, μετά την πάροδο της ως άνω περιόδου τα στοιχεία
σας διαγράφονται από τα αρχεία μας. Σε περίπτωση επιτυχούς πρόσληψης, τα δεδομένα σας θα τηρούνται
σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένων των
εργαζομένων των εταιρειών μας.

We will keep your personal data in our files for a period of a (1) one year from the date of its submission, to
inform you and examine it for relevant vacancies into SANI-IKOS group, thereafter your data will be deleted from
our files. Successful applicants’ data will be kept in accordance to our Privacy Policy regarding the processing of
our employee’s personal data.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα/ With whom we share your personal data
Δεν μοιραζόμαστε με τρίτους (εκτός του Ομίλου SANI-IKOS) τα δεδομένα που μας αποστέλλετε κατά τη
διαδικασία πρόσληψης, παρά μόνο όταν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού
επεξεργασίας. Όταν υποβάλλετε αίτηση πρόσληψης ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας στον
Όμιλο SANI-IKOS μέσω κάποιας πλατφόρμας (όπως μέσω της ιστοσελίδας μας – και της πλατφόρμας Taleo,
μέσω ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας -όπως kariera, skywalker, jobfind, glassdoor, hotel career, simply hired
κ.ο.κ)

We do not share the personal data you provide us during the selection process with any third parties (except for
SANI-IKOS group), unless it is necessary for the purpose pursued. When you submit your application for a job
opportunity within our Group through our platforms (i.e through our website – Τaleo platform, or via dedicated
recruitment websites such as-kariera, skywalker, jobfind, glassdoor, hotel career, simply hired e.t.c).

Τα δικαιώματά σας/ Your rights
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα δικαιώματα: (α) πρόσβασης
και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των
δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης
της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να
αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας.

Pursuant to the General Data Protection Regulation EU 679/2016 you have: (i) the right of access and
information, (ii) the right of rectification, (iii) the right of erasure, (iv)the right to ask restriction of processing,
(v) the right to data portability, (vi) the right to object, including object to automated decision making and
profiling, vii) the right to withdraw your consent at any time.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά
σας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της ΣΑΝΗ Α.Ε. ή του ΙΚΟS GROUP αντίστοιχα.
Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΣΑΝΗ Α.Ε ή
του ΙΚΟS GROUP αντίστοιχα στο privacy@saniresort.gr ή στο privacy@ikosresorts.com

For more information on the processing of your personal data and your rights, please refer to SANI’s or IKOS’s
Privacy Policy. Alternatively, you may submit your questions to SANI’s or IKOS’s Data Protection Officer at
privacy@saniresort.gr or privacy@ikosresorts.com accordingly.

