
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

    Η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε συμμετέχει στην Ημερίδα που διοργανώνει το Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε συνεργασία 
με το Γραφείο Διασύνδεσης και το Γραφείο ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στο πλαίσιο 
της οποίας συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει από 
ενδιαφερόμενους για εργασία στην ΓΝΩΜΩΝ που υποβάλλουν τα στοιχεία και τις απαντήσεις τους στο 
παρόν ερωτηματολόγιο, και ειδικότερα συλλέγει δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο), 
επικοινωνίας (Email, LinkedIn Profile, Git profile name) και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας. 

    Ο σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση της αιτήσεως του υποψηφίου, η επιλογή 
υποψηφίων για συνεργασία είτε μέσω πρακτικής άσκησης είτε μέσω πρόσληψης από την εταιρεία 
ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε για τις θέσεις Junior Java Developer & DevOps, καθώς και την 
επανεκτίμηση αυτής σε μεταγενέστερο χρόνο για τη στελέχωση της ίδιας ή άλλης θέσης εργασίας εντός 
της Εταιρείας βάσει της αξιολόγησης των στοιχείων του υποψηφίου.  

     Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων διατηρούνται κατόπιν συγκατάθεσής τους για χρονική 
περίοδο δώδεκα (12) μηνών από  την υποβολή τους. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού τα 
δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Η ΓΝΩΜΩΝ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλειας των δεδομένων αυτών. 
      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν τα δικαιώματα που προβλέπει ο Γ.Κ.Π.Δ. 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 
περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων. Η παρεχόμενη με την παρούσα συγκατάθεση ανακαλείται ελεύθερα και 
ανά πάσα στιγμή. 

     Τα ανωτέρω δικαιώματα, όπως και η ανάκληση της συγκατάθεσης ασκούνται με την αποστολή 
αιτήματος στη διεύθυνση Αντώνη Τρίτση 21, Τ.Κ. 55102, Πυλαία Θεσσαλονίκης, υπόψιν του Υπευθύνου 
Προστασίας Δεδομένων (DPO), ή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@gnomon.com.gr, 
δωρεάν, εκτός εάν είναι προδήλως αβάσιμα ή  επαναλαμβανόμενα και έχουν για την Εταιρεία διοικητικό 
κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος. 
     Τέλος, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας.   

  
 

 

 

 

 


