ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Οι εταιρίες του Ομίλου Brink’s Hellas (Brink’s Security Services SA, Brink’s
Cash & Valuable Services SA και Brink’s Aviation Security Services SA)
επεξεργάζονται 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 δεσμεύονται πλήρως, ενώ, επίσης, δεσμεύονται πλήρως και από την
Παγκόσμια Εταιρική Πολιτική της Brink’s για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

Οι εταιρίες του Ομίλου Brink’s Hellas λαμβάνουν βιογραφικά υποψήφιων
εργαζομένων από το ίδιο το υποκείμενο είτε μέσω e-mails, είτε μέσω ειδικής
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, είτε μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, είτε
μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας της, είτε ιδιοχείρως. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος
συλλογής βιογραφικών δεν επιτρέπεται.

Ο σκοπός της συλλογής των βιογραφικών και όλων των προσωπικών
στοιχείων και πληροφοριών που αυτά περιλαμβάνουν είναι η αξιολόγηση του
υποψηφίου και η διερεύνηση της καταλληλότητάς του να προσληφθεί ως
εργαζόμενος στο μέλλον σε οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση εργασίας.

Κάθε βιογραφικό αποθηκεύεται από τις εταιρίες του Ομίλου Brink’s Hellas,
σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών,
αυστηρά και μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό.

Η νομική βάση για την επεξεργασία όλων των προσωπικών στοιχείων και
πληροφοριών που τα βιογραφικά περιλαμβάνουν είναι η συγκατάθεση του
υποκειμένου των δεδομένων.

Οι εταιρίες του Ομίλου Brink’s Hellas εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο
ασφαλείας έναντι του κινδύνου της απώλειας των προαναφερόμενων
προσωπικών δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης σε
αυτά.

Αποδέκτες των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων είναι
αποκλειστικά και μόνο οι αρμόδιοι για την εν θέματι επεξεργασία υπάλληλοι των
εταιριών του Ομίλου Brink’s Hellas, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας
και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Διαβίβαση των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων σε τρίτους δεν
λαμβάνει χώρα. Για να λάβει χώρα τέτοια διαβίβαση θα ζητηθεί η σχετική ρητή
συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ελεύθερα να ασκήσει όλα τα
δικαιώματά του εκ του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και, ιδίως, το δικαίωμα
ανάκλησης της συγκατάθεσης, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής,
αντίταξης, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των
δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή (Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr), καθώς και το
δικαίωμα εναντίωσης, με την υποβολή σχετικού αιτήματος.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση αναφορικά με τα ανωτέρω ή για
την άσκηση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων του, το υποκείμενο των
δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dpo.brinkshellas@brinksinc.com

