
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΣΩ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΦΟΡΜΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Cityzen Parking & Services σε συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Για τον 
σκοπό αυτό, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ενδελεχή Πολιτική για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 
μέσω των Βιογραφικών Σημειωμάτων και Φορμών Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που λαμβάνει. Στο πλαίσιο αυτής 
της Πολιτικής, η εταιρεία σας ενημερώνει ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τους παρακάτω 
τρόπους και για τους παρακάτω σκοπούς. 

 

 
Τι δεδομένα συλλέγουμε για εσάς; 

 
Ενδεικτικά συλλέγουμε τα παρακάτω: 

- Δεδομένα Ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, 
Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός, Ημερομηνία 
Γέννησης, Φύλο, Υπηκοότητα, Φωτογραφία 

- Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλέφωνο, Email, 
Διεύθυνση Κατοικίας)  

- Στοιχεία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων 
(Εκπαίδευση, Προηγούμενη εργασιακή 
εμπειρία, Δίπλωμα Οδήγησης, Εκπλήρωση 
στρατιωτικών υποχρεώσεων, Ξένες Γλώσσες, 
Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Soft 
Skills, Ενδιαφέροντα, Συστατικές Επιστολές, 
Αριθμό Δελτίου Ανεργίας εν ισχύ (αν 
υπάρχει), Επιδότηση από τον ΟΑΕΔ, κ.ά.) 

 Κάθε ενδιαφερόμενος/-η μπορεί να συμπεριλάβει 
όποια προσωπικά δεδομένα επιθυμεί στο 
βιογραφικό του. 

 
Ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας; 

 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα δεδομένα σας είναι η 
Cityzen Parking & Services, με διεύθυνση Λεωφόρος 
Κηφισίας 294 & Τζούνα 1, Κηφισιά, ΑΦΜ: 099875468 
Τα δεδομένα σας επεξεργάζεται το εξειδικευμένο 
προσωπικό της Cityzen. 
 

 Σε περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση απαντώντας σε 
αγγελίες που δημοσιεύει η Cityzen μέσω της 
πλατφόρμας jobfind.gr, της πλατφόρμας kariera.gr, 
του Regeneration και της Workable, οι συγκεκριμένες 
πλατφόρμες και η Cityzen λειτουργούν ως ξεχωριστοί 
υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Το ίδιο ισχύει και 
για τις Πρακτικές Ανώτατων και Ανωτέρων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και για τις αιτήσεις 
θέσεων μέσω ΟΑΕΔ. 



 
 

 
Για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας 

και με ποια νομική βάση; 

Για να αξιολογήσουμε τους υποψήφιους 
εργαζόμενους και υποψήφιες εργαζόμενες, με 
σκοπό τη βέλτιστη στελέχωση της εταιρείας. Για το 
σκοπό αυτό βασιζόμαστε στο προπαρασκευαστικό 
στάδιο πριν την εκτέλεση σύμβασης. 

 
     Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα; 

 
Διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την πλήρωση της 
θέσης για την οποία υποβάλατε αίτηση. 
Σε περίπτωση που δεν υποβάλατε αίτηση για 
συγκεκριμένη θέση, διατηρούμε τα δεδομένα σας για 
να σας ενημερώσουμε για μελλοντική θέση εργασίας 
που πιθανόν ταιριάζει σε εσάς. 
Για την περίοδο διατήρησης δεδομένων που 
εφαρμόζουν οι πλατφόρμες jobfind.gr, kariera.gr, 
Regeneration και Workable, LinkedIn, ο ΟΑΕΔ και 
Πρακτικές Ανώτατων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις 
Πολιτικές τους. 
 
Διατηρούμε πάντα τα προσωπικά δεδομένα σας εντός 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
 

 

 
Τι δικαιώματα έχετε; 

 
− Να ζητήσετε πρόσβαση και αντίγραφο των 

δεδομένων που έχουμε για εσάς. 
− Να διορθώσετε τα δεδομένα σας, αν είναι 

λανθασμένα. 
− Να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα 

σας. 
− Να ζητήσετε να περιορίσουμε την 

επεξεργασία των δεδομένων σας. 
− Να αρνηθείτε την επεξεργασία των 

δεδομένων σας. 
− Να λάβετε τα δεδομένα σας σε απλή, 

δομημένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη 
μορφή και να τα μεταφέρετε σε άλλον 

υπεύθυνο επεξεργασίας. 
− Να ζητήσετε ανθρώπινη παρέμβαση, αν η 

επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα 
μέσα. 

 

 
Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας; 

Μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα, 
αίτημα ή παράπονο σχετικά με τα προσωπικά σας 
δεδομένα στον Data Protection Officer (DPO) της 
εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Κακαβούλη, στέλνοντας ένα 
email στο privacy@cityzen.com.gr.  Θα απαντήσουμε 
εντός 30 ημερών. Αν νιώθετε ότι έχει παραβιαστεί η 
προστασία των δεδομένων σας μπορείτε πάντα να 
υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) 

mailto:privacy@cityzen.com.gr


 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Επεξεργασίας Βιογραφικών που 

εφαρμόζουμε 

 


