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Η Apeiron Insurance Project, φροντίζει για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Apeiron Insurance Project στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ), που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, έχει ανανεώσει τα 

έντυπα και τις διαδικασίες της ώστε να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις νέες κανονιστικές 

απαιτήσεις.

Παρακάτω, σας παρέχουμε απαραίτητες πληροφορίες για τον Γενικό Κανονισμό αλλά και τον τύπο 

των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο συλλογής και τους σκοπούς επεξεργασίας. 

Ακόμη τους αποδέκτες στους οποίους ενδεχομένως κοινοποιούνται ή αποκαλύπτονται. Στα πλαίσια 

της δραστηριότητας μας έχουμε θεσπίσει κανόνες, πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Γενικός Κανονισμός περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (GDPR) 

κατοχυρώνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ίδιο επίπεδο όλων των πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης κατοχυρώνει νέα ισχυρότερα δικαιώματα των υποκειμένων.

Βασική αρχή του GDPR αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων ως θεμελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωμα.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 25.5.2018.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection 

Officer)

Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών έχει οριστεί, η κα Στυλιανή Λούκου (t:213 0904305, e:

dpo@apeironinsurance.gr )

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, 

εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά 

με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων (Data Protection Officer) μας με επιστολή στη διεύθυνση της Apeiron Insurance Project με 

την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail: dpo@apeironinsurance.gr.

Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε

Η εταιρεία μας συλλέγει κατά κύριο λόγο τα εξής προσωπικά δεδομένα:

a. Τα στοιχεία ταυτότητάς σας (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κλπ.).
b. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.).
c. Δεδομένα που αφορούν τις σπουδές σας και την επαγγελματική σας εμπειρία,
d. Τυχόν άλλα δεδομένα που θα περιέχει το βιογραφικό που θα μας αποστείλετε.

Σε περίπτωση επιτυχούς αξιολόγησης, μπορεί να σας ζητήσουμε επιπλέον στοιχεία καθώς και 
πρόσθετα δικαιολογητικά που θα αφορούν τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει το βιογραφικό σας.
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_el
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Σκοπός συλλογής & επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της αίτησης σας για κάλυψη 
θέσης εργασίας στη Generali.

Χρόνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που 
αναφέρονται παραπάνω για 3 έτη από τη υποβολή του βιογραφικού σας.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων
Η Apeiron Insurance Project θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά της 
ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
στην παρακάτω διεύθυνση:
Λεωφόρος Ανδρ. Συγγρού 40-42 117 42 Αθήνα Τηλέφωνο: 2130904300 e-mail: 
info@apeironinsurance.gr
Μπορεί να μοιραστούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (e-mail) με εταιρίες που θα μας παρέχουν 
εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων σε περίπτωση που κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο.

Η Apeiron Insurance Project έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο 
τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τους εξωτερικούς συνεργάτες και παρόχους μας, με τους οποίους 
μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
(www.apeironinsurance.gr).

Η Apeiron Insurance Project δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά 
σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με την διαδικασία αξιολόγησης 
της αίτησής σας, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή 
δημόσιας αρχής. 
Η Apeiron Insurance Project δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε 
τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;
Ενδεικτικά, έχετε τα εξής δικαιώματα:
a. το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
b. το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν 

(δικαίωμα στη λήθη),
c. το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
d. το δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση της διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της 

επεξεργασίας των δεδομένων σας,
e. το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα,
f. το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς 

χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να 
διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα των 
δεδομένων)

g. το δικαίωμα στην πρόσβαση, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και της λήψης 
πληροφοριών, για όλα τα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους 
σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της 
επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωση.
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Τα ως άνω δικαιώματα δύνασθε να τα ασκήσετε, κατόπιν υποβολής σχετικού συγκεκριμένου 
γραπτού αιτήματος για ενέργεια, το οποίο θα απευθύνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, στη διεύθυνση info@apeironinsurance.gr  ή με την αποστολή ταχυδρομικής 
επιστολής στα γραφεία της Apeiron Insurance Project, Λεωφ. Α. Συγγρού 40-42, 11742 στην Αθήνα.
Σε κάθε περίπτωση, δικαιούστε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr) ή 
στην Τράπεζα της Ελλάδος (Εποπτική Αρχή), Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
(Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 10250, Αθήνα τηλ.: 210 3205222, 210 3205223 φαξ: 210 3205437, 
210 3205438.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Η «APEIRON Insurance Project» έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας 
των προσωπικών σας δεδομένων και έχει εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του μέσω των 
Πολιτικών και των Διαδικασιών Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης δεσμεύει όλους 
τους συνεργάτες του, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του ως Εκτελούντες την Επεξεργασία με 
συμβάσεις που διέπονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν τα βιογραφικά τους έχουν την ευθύνη για την ακρίβεια 
και αλήθεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτά. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε στοιχείο 
μεταβληθεί, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ή να υποβάλλετε νέο βιογραφικό.


