ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Η εταιρία BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES SA επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σύμφωνα τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 καθώς και το σχετικό εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό
νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από το οποίο δεσμεύεται πλήρως.
Ειδικότερα, η Brink’s επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι απαραίτητα α) για την
εκτέλεση της εργασιακής σχέσης που μας συνδέει και β) για την συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις
της (νομική βάση επεξεργασίας).
Τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργάζεται η Brink’s στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης
εργασίας σας και των έννομων υποχρεώσεών της είναι τα εξής: α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο και
μητρώνυμο, γ) ημερομηνία γέννησης, δ) διεύθυνση κατοικίας, ε) σταθερό και κινητό τηλέφωνο, στ) στοιχεία
ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμό μητρώου ΕΦΚΑ, ζ) πρόγραμμα εργασίας, η) στοιχεία μισθοδοσίας, θ) τραπεζικό
λογαριασμό, ι) φωτογραφία, κ) άδεια εργασίας και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις, κα) βιογραφικό, κβ)
οικογενειακή κατάσταση, κγ) αριθμό εργαζομένου στη Brink’s, κδ) πληροφορίες εργασιακής απόδοσης και
αξιολόγησης, κε) πληροφορίες εκπαίδευσης στη Brink’s, κστ) ιατρικά δεδομένα και δεδομένα υγείας, κζ) πτυχία
(εφόσον υπάρχουν) και κη) δίπλωμα οδήγησης (εφόσον υπάρχει).
Αποδέκτες των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων σας είναι κατ’ αρχάς οι αρμόδιοι για την
εκάστοτε επεξεργασία τους υπάλληλοι της Brink’s, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας και
προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Διαβίβαση κάποιων ή όλων εκ των προαναφερόμενων προσωπικών
δεδομένων σας σε διάφορους φορείς και τρίτους (π.χ. ΕΦΚΑ, Υπουργείο Εργασίας κτλ.) λαμβάνει χώρα δυνάμει
των προαναφερόμενων νομικών βάσεων επεξεργασίας. Περαιτέρω, αναφέρονται και οι εξής ειδικότερες
περιπτώσεις διαβίβασης σε τρίτους για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της Brink’s: Η διαβίβαση
αποκλειστικά και μόνο σε υποψήφιους πελάτες ή/και σε υφιστάμενους πελάτες της Brink’s της άδειας
εργασίας σας, του βιογραφικού σας, των πτυχίων σας, των επαγγελματικών δεξιοτήτων σας και του πίνακα
προσωπικού όπου αναγράφονται τα στοιχεία σας. Ο σκοπός τυχόν τέτοιας διαβίβασης είναι η διαπίστωση εκ
μέρους του πελάτη της ικανότητας και καταλληλότητάς σας να παρέχετε υπηρεσίες στον ευαίσθητο τομέα της
ασφάλειας των εγκαταστάσεών του ή/και των περιουσιακών στοιχείων του.
Η Brink’s θα προβεί στη διαγραφή όλων των προαναφερόμενων δεδομένων σας αμέσως με την
πάροδο είκοσι ετών από την λήξη της εργασιακής σχέσης σας μαζί της (χρόνος αποθήκευσης), εκτός αν
επιβάλλεται εκ του νόμου η περαιτέρω διατήρησή τους (π.χ. για τη νομική και δικαστική προστασία της Brink’s).
Η Brink’s εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το
κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι του κινδύνου της απώλειας των προσωπικών σας δεδομένων ή της μη
εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης σε αυτά.
Μπορείτε ελεύθερα να ασκήσετε όλα τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιώματά σας εκ του
Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και, ιδίως, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, το δικαίωμα
διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας, για νόμιμους λόγους, το δικαίωμα στη φορητότητα των
δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα www.dpa.gr), καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για νόμιμους λόγους, με την υποβολή σχετικού
αιτήματος.
Για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας, ως υποκειμένου των δεδομένων ή για οποιαδήποτε
ερώτηση ή καταγγελία σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία των δεδομένων σας από τη Brink’s, μπορείτε
να επικοινωνείτε στη διεύθυνση Dpo.BrinksHellas@Brinksinc.com.

