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Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας για 
Υποψηφίους Υπαλλήλους 
 
Τελευταία ανανέωση: 12 Απριλίου 2018 
 

Η παρούσα ειδοποίηση δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους των Η.Π.Α. 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ιδιωτικότητά σου είναι σημαντική για την Expeditors 
 
Δημιουργήσαμε την παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας (επίσης αναφερόμενη ως «Ειδοποίηση») με σκοπό 
να σε βοηθήσουμε να καταλάβεις ποιοι είμαστε, ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε σχετικά με εσένα, 
γιατί τα συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτά όσο εκκρεμεί η διαδικασία αναζήτησης υποψήφιων υπαλλήλων. 
Έχε κατά νου ότι «Προσωπικά Δεδομένα» (επίσης αναφερόμενα ως «Δεδομένα» ή «Δεδομένα σου») 
σημαίνει κάθε πληροφορία ή ομάδα πληροφοριών, από τα οποία θα μπορούμε, άμεσα ή έμμεσα, να σε 
ταυτοποιήσουμε, και ειδικότερα με αναφορά σε κάποιο αναγνωριστικό στοιχείο, π.χ. μικρό όνομα και 
επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου κτλ. Τα Προσωπικά σου Δεδομένα δεν 
περιλαμβάνουν ανώνυμες ή μη προσωπικές πληροφορίες, δηλαδή δεδομένα που δεν μπορούν να 
συσχετιστούν ή να οδηγήσουν σε εσένα. 
 
Σε παροτρύνουμε να αφιερώσεις λίγο χρόνο, για να διαβάσεις την Ειδοποίηση αυτή πλήρως. 
 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η EXPEDITORS; 
Όπου η Ειδοποίηση αυτή αναφέρει «εμείς», «εμάς» ή «Expeditors», αναφέρεται στον διαχειριστή των 
Προσωπικών σου Δεδομένων υπό την παρούσα Ειδοποίηση, δηλαδή την Συνδεδεμένη Εταιρία Expeditors, η 
οποία μπορεί να ενδιαφέρεται να σου προσφέρει μία θέση ή που με άλλο τρόπο  αποφασίζει ποια από τα 
Δεδομένα σου θα συλλεγούν και πώς θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και την Expeditors International of 
Washington, Inc. – 1015, 3η Λεωφ., Σηάτλ, WA 98104 Η.Π.Α. («Εταιρία Expeditors»). 
 
ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΕΝΑ; 
Κατωτέρω θα βρεις μία περίληψη των κατηγοριών των Δεδομένων που ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε κατά 
τη διάρκεια της υπαλληλικής σου σχέσης: 
 

Κατηγορίες 
Προσωπικών 
Δεδομένων 

Παραδείγματα μορφών Προσωπικών Δεδομένων που Συλλέγουμε 

Προσωπικά Δεδομένα 
Ταυτοποίησης 

Όνομα, επίθετο, τίτλος, γένος, χώρα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, 
εθνικότητα, γλώσσες ομιλίας, οικογενειακή κατάσταση, εγχώριοι σύντροφοι, 
εξαρτώμενα μέλη, φωτογραφία (υπό την συναίνεσή σου), αριθμός κοινωνικής 
ασφάλισης ή ασφαλιστικού μητρώου, αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός 
διαβατηρίου, αριθμός άδειας οδήγησης 
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Κατηγορίες 
Προσωπικών 
Δεδομένων 

Παραδείγματα μορφών Προσωπικών Δεδομένων που Συλλέγουμε 

Δεδομένα 
Πληροφοριών 
Επικοινωνίας 

Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο, διεύθυνση, 
προγηγούμενα ονόματα ή διευθύνσεις, συμπληρωματικές πληροφορίες που 
παρέσχες (π.χ. συνοδευτική επιστολή), αριθμός διπλώματος οδήγησης, που 
απαιτείται για συγκεκριμένες θέσεις 

Δεδομένα κίνησης 
εντός δικτύου και άλλα 
σχετικά δεδομένα 

Διαδικτυακά αναγνωριστικά στοιχεία, διεύθυνση IP, cookies, ID συσκευών, 
επισκεφθείσες ιστοσελίδες, ρυθμίσεις γλώσσας 

Πληροφορίες 
πρόσβασης σε 
λογαριασμό 

Ταυτότητα και όνομα πρόσβασης, μυστικός κωδικός, άλλες πληροφορίες που 
χρησιμοποιούνται για πρόσβαση και/ή ασφάλιση συστημάτων και 
εφαρμογών της Εταιρίας 

Δεδομένα σχετικά με 
ικανότητες και εξέλιξη 
σταδιοδρομίας 

Οποιεσδήποτε πληροφορίες εμπεριέχονται σε βιογραφικά σημειώματα και 
επιπλέον έγγραφα που περιέχουν λεπτομέρειες προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. 
πτυχία, πιστοποιητικά), που παρέχονται από τους υποψηφίους, πληροφορίες 
αξιολόγησης απόδοσης, πληροφορίες εκτίμησης και/ή αξιολόγησης 
εξετάσεων, αξιολογήσεις συνεντεύξεων με υποψηφίους, ιστορικό εκπαίδευσης 
και εργασίας, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, θέσεις εργασίας για τις οποίες ο 
υποψήφιος θα ήθελε να υποβάλει αίτηση, προθυμία για μετεγκατάσταση, 
πληροφορίες διπλώματος οδήγησης, οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες 
όπως αναλυτικές βαθμολογίες, , πληροφορίες σχετικές με το ιστορικό 
εκπαίδευσής σου, όπως αρχεία εκπαίδευσης, έπαινοι, άλλες μετρήσεις 
απόδοσης και, όπου προσήκει, αρχεία πειθαρχικών παραπτωμάτων και 
παραπόνων, συστάσεις εργοδοτών και σχετιζόμενες πληροφορίες, αιτήματα 
αποζημίωσης 

Πληροφορίες που 
προκύπτουν από 
έρευνα ιστορικού ή 
εργασιακής 
απασχόλησης και/ή 
επαγγελματικές 
συστάσεις 

Σχόλια ανατροφοδότησης, γνώμες 

Εικόνες και/ή βίντεο, 
από τα οποία ενδέχεται 
να ταυτοποιείσαι 

Εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή συσκευές 
αναγνώρισης/επαλήθευσης επισκεπτών ή φωτογραφίες συνημμένες στο 
βιογραφικό σου σημείωμα ή που μας παρέσχες με άλλον τρόπο 
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Κατηγορίες 
Προσωπικών 
Δεδομένων 

Παραδείγματα μορφών Προσωπικών Δεδομένων που Συλλέγουμε 

Ειδικές κατηγορίες 
Προσωπικών 
Δεδομένων, γνωστά 
και ως Ευαίσθητα 
Προσωπικά Δεδομένα 

Όταν επιτρέπεται από τον τοπικό νόμο: 
 Πληροφορίες σχετικά με την εθνικότητα ή την υπηκοότητα, ποινικό 

ιστορικό ή συμμετοχή σε επαγγελματικό σωματείο 
 Πληροφορίες σχετικά με αναπηρίες στο βαθμό που σχετίζονται με την 

εκτέλεση της εργασίας σου: για παράδειγμα όταν θα πρέπει να επιφέρουμε 
τροποποιήσεις ή προσαρμογές στην εργασία ή στον χώρο εργασίας 
 Φυλετικά ή Εθνοτικά Δεδομένα: για παράδειγμα όταν αυτό θα φαίνεται σε 

φωτογραφίες, εικόνες και άλλες οπτικές απεικονίσεις, αλλά επιπλέον και 
όταν τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς σχετικούς με 
την ποικιλομορφία 

 
Σημείωση: Εν γένει επεξεργαζόμαστε αυτές τις μορφές Δεδομένων, ώστε να 
συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες υποχρεώσεις και εσωτερικές πολιτικές, όπως 
σχετικά με την ποικιλομορφία και την αντίθεση στις διακρίσεις. Η Expeditors 
δεν απαιτεί ούτε λαμβάνει υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης 
πληροφορίες σχετικές με τη θρησκεία, την ερωτική ζωή ή πολιτικές απόψεις 

Δεδομένα ποινικού 
χαρακτήρα 

Δεδομένα σχετικά με ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά, ποινικό μητρώο ή 
δικαστικές διαδικασίες που αφορούν ποινικά κολάσιμη ή παράνομη 
συμπεριφορά (μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, για συγκεκριμένους ρόλους και 
μόνο κατόπιν αιτήματος της Expeditors) 

Αποζημίωση και 
μισθολόγιο 

Πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών (για την υποστήριξη των δαπανών 
ορισμένων υποψηφίων), επιθυμητός μισθός, αποζημίωση και παροχές 

Κάθε άλλη πληροφορία 
που αποφασίζεις να 
μοιραστείς εθελοντικά 
με την Expeditors 

Σχόλια ανατροφοδότησης, γνώμες, πληροφορίες που περιέχονται σε 
μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και επιστολές, κατά τη διάρκεια 
τηλεφωνικών κλήσεων και συζητήσεων 

 
Παρακαλούμε λάβε υπόψη σου ότι η επιλογή σου να μην παράσχεις οποιαδήποτε Δεδομένα σου, όπως αυτά 
απαιτούνται ή ζητούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης, ενδέχεται να έχει συνέπειες στη 
δυνατότητά σου να λάβεις μέρος στη διαδικασία πρόσληψης. 
Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα 
 
Όταν υποβάλλεις αίτηση για μία εργασιακή θέση που προσφέρουμε, χρησιμοποιείς τα κανάλια προσλήψεών 
μας ή επισκέπτεσαι τους διαδικτυακούς τόπους σταδιοδρομίας της εταιρείας μας, ενδέχεται να συλλέξουμε 
πληροφορίες που μας αποστέλλονται από τον υπολογιστή σου, το κινητό σου τηλέφωνο ή άλλη συσκευή 
πρόσβασης, πέραν των πληροφοριών που μας παρέχεις ευθέως. Για παράδειγμα, μπορεί να συλλέξουμε: 
 Πληροφορίες συσκευής: όπως το μοντέλο της συσκευής, αριθμό IMEI και άλλα μοναδικά στοιχεία 

ταυτοποίησης της συσκευής, διεύθυνση MAC, διεύθυνση IP, έκδοση του λειτουργικού συστήματος, 
και ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείς για να έχεις πρόσβαση στις Υπηρεσίες, 

 Πληροφορίες σύνδεσης: όπως η ώρα και η διάρκεια της χρήσης του καναλιού μας 
 Πληροφορίες τοποθεσίας: για παράδειγμα, μια τοποθεσία που αντλείται από τη διεύθυνση IP σου ή 

δεδομένα που υποδεικνύουν πού βρίσκεσαι, όπως σε μία πόλη ή σε επίπεδο ταχυδρομικού κωδικού 
 Άλλες πληροφορίες: σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών μας καναλιών, όπως οι εφαρμογές που 

χρησιμοποιείς ή οι διαδικτυακοί τόποι που επισκέπτεσαι. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε cookies  και άλλες τεχνολογίες 
ανίχνευσης, διάβασε την Ειδοποίηση Cookies της Expeditors στη σελίδα Expeditors Legal & Privacy. 
 
Τέλος, εάν επισκεφτείς τις εγκαταστάσεις μας, ενδέχεται για λόγους ασφαλείας να καταγράψουμε τα 
Δεδομένα σου σε βίντεο ή σε άλλο ηλεκτρονικό, ψηφιακό ή ασύρματο σύστημα παρακολούθησης ή συσκευή 
(π.χ. κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης). 
 
Πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε από άλλες πηγές 
 
Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, επιπλέον των καναλιών προσλήψεών μας ή των 
διαδικτυακών τόπων σταδιοδρομίας, ενδέχεται να αντλήσουμε πληροφορίες για σένα από άλλες πηγές, 
όπως μέσω των επαφών σου με το προσωπικό της Expeditors ή από τρίτους, όπως επαγγελματίες 
αναζήτησης εργαζομένων ή άλλες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (υποκείμενοι σε ειδοποιήσεις ιδιωτικότητας 
των εν λόγω τρίτων) ή από κάποια αναφορά έρευνας ιστορικού. Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξεις να μας 
παράσχεις πρόσβαση σε συγκεκριμένα Δεδομένα που έχουν αποθηκεύσει τρίτοι, όπως ιστοσελίδες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης με προσανατολισμό στο επιχειρείν και στην επαγγελματική αποκατάσταση.  
 
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΥ; 
Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σου για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της αίτησής σου 
και για ολόκληρη τη διαδικασία πρόσληψη. Κατωτέρω θα βρεις μία περίληψη των σκοπών για τους οποίους 
ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης: 
 

Σκοποί για την 
επεξεργασία 
Προσωπικών 
Δεδομένων 

Παραδείγματα 

Εκτέλεση 
επιχειρηματικών 
λειτουργιών και 
εσωτερική διαχείριση 

Για να ταυτοποιούμε και να αξιολογούμε την υποψηφιότητα, να προβαίνουμε 
σε εκτίμηση ικανοτήτων, προσόντων και ενδιαφέροντος έναντι των 
ευκαιριών σταδιοδρομίας της Expeditors, να ορίζουμε και να διεξάγουμε 
συνεντεύξεις και αξιολογήσεις. Για να αξιολογούμε, να επιλέγουμε και να 
προσλαμβάνουμε υποψηφίους, να διεξάγουμε έρευνες ιστορικού και 
αξιολογήσεις με όποιον τρόπο απαιτείται ή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο 
τοπικό δίκαιο, να επικοινωνούμε με τρίτους για συστάσεις που έχουν 
παρασχεθεί από τον υποψήφιο ώστε να αξιολογούμε προηγούμενη απόδοση 
του υποψηφίου ή με όποιον άλλο τρόπο είναι απαραίτητο στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων πρόσληψης. Για να τηρούμε αρχεία σχετικά με τις 
διαδικασίες πρόσληψης της Expeditors, να ενημερώνουμε τον υπάλληλο της 
Expeditors που συνέστησε τον υποψήφιο για τη θέση σχετικά με την πρόοδο 
της αίτησης, για να ρυθμίζουμε τα σχετικα με τα επαγγελματικά ταξίδια. Για 
να διαχειριζόμαστε τις δαπάνες και τις αποζημιώσεις. 

Υποστήριξη υποψηφίου 
απασχολούμενου 
(κατόπιν αιτήματός σου) 

Για την παροχή υποστήριξης μέσω ομάδων απόκτησης ταλέντων και άλλων 
καναλιών επικοινωνίας 
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Σκοποί για την 
επεξεργασία 
Προσωπικών 
Δεδομένων 

Παραδείγματα 

Διαχείριση σχέσεων Για να επικοινωνούμε μαζί σου μέσω τηλεφώνου, κειμένου (μηνύματα στο 
κινητό) ή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Για να ενημερώνουμε 
τους υποψηφίους για διαθέσιμες κενές θέσεις, να παρέχουμε πληροφορίες 
σχετικά με την αίτηση και να ικανοποιούμε αιτήματα του υποψηφίου. Για να 
προσφέρουμε στους υποψηφίους κατάλληλες ευκαιρίες για απασχόληση 
εντός της Expeditors. 

Ασφάλεια και προστασία 
των 
συμφερόντων/περιουσίας 
της Expeditors ή των 
υπαλλήλων της 
Expeditors 

Για να αναπτύξουμε και να διατηρούμε μέτρα τεχνικής και οργανωτικής 
ασφάλειας. Για να διεξάγουμε εσωτερικούς ελέγχους και έρευνες. Για να 
διεξάγουμε εκτιμήσεις για να διαπιστώσουμε σύγκρουση συμφερόντων. 

Συμμόρφωση με νόμιμες 
υποχρεώσεις. 

Για να αποκαλύπτουμε Προσωπικά Δεδομένα σε κρατικούς φορείς ή 
εποπτικές υπηρεσίες, όπως ισχύει σε όλα τα κράτη στα οποία 
δραστηριοποιείται η Expeditors, π.χ. για τις φορολογικές και ασφαλιστικές 
παρακρατήσεις. Για να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις τήρησης 
αρχείων και αναφορών. Για να συμμορφωνόμαστε με τις κρατικές 
επιθεωρήσεις και άλλα αιτήματα κρατικών ή άλλων δημόσιων αρχών. Για να 
απαντούμε σε νομικές διαδικασίες, όπως οι κλητεύσεις. Για να διεκδικούμε 
νόμιμα δικαιώματα και διορθωτικά μέτρα. Για να διαχειριζόμαστε κάθε 
εσωτερικό παράπονο ή αξίωση. 

Άμυνα κατά νομικών 
αξιώσεων 

Για να θεμελιώνουμε, ασκούμε ή υπερασπιζόμαστε νομικές αξιώσεις στις 
οποίες υπόκειται η Expeditors. 

 
ΕΠΙ ΠΟΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ; 
Προς το σκοπό επεξεργασίας των Δεδομένων σου, ενδέχεται να στηριχθούμε σε διαφορετικές νομικές 
βάσεις, περιλαμβανομένων: 
 Της συναίνεσής σου (μόνο όταν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον νόμο)1 ή 
 Της αναγκαιότητας να θεμελιώσουμε και εκπληρώσουμε την εργασιακή σύμβαση που έχουμε μαζί σου. 

Θα επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σου, για να μας επιτραπεί να τρέχουμε την επιχείρησή μας και να 
διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί σου αποτελεσματικά, νόμιμα και κατάλληλα, ενώ εργάζεσαι για εμάς, 
κατά το χρόνο λήξης της εργασιακής σου σχέσης και μετά την αποχώρησή σου ή 
 Της αναγκαιότητας να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και να θεμελιώνουμε, 

ασκούμε ή υπερασπιζόμαστε εαυτούς κατά νομικών αξιώσεων ή 
 Της αναγκαιότητας να επιδιώκουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, περιλαμβανομένων: 
 Της εξασφάλισης ότι τα δίκτυά μας και οι πληροφορίες μας είναι ασφαλείς 
 Της διαχείρισης και εν γένει της δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της Expeditors και σε όλους 

τους τομείς της Expeditors και 

                                                 
1 Εν γένει, δεν απαιτείται από τους νόμους προστασίας της ιδιωτικότητας ή των δεδομένων να λάβουμε την 
έγκρισή σου για την επεξεργασία των Δεδομένων σου, αν η επεξεργασία από εμάς είναι για συνήθεις 
εργασιακούς σκοπούς. 
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 Της αποτροπής ή της διερεύνησης εικαζόμενων ή πραγματοποιηθεισών παραβάσεων του νόμου, 
παραβιάσεων των όρων της εργασιακής σύμβασης ή της μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής 
Συμπεριφοράς της Expeditors ή 

 Της αναγκαιότητας να απαντούμε στα αιτήματά σου (όπως το να απαντούμε σε αιτήματά σου σχετικά 
με το χειρισμό, την πρόσβαση ή τις αλλαγές στα Προσωπικά σου Δεδομένα) ή 
 Της αναγκαιότητας της προστασίας των ζωτικών συμφερόντων κάθε ατόμου ή 
 Κάθε άλλης νομικής βάσης που επιτρέπεται από το τοπικό δίκαιο 

 
Όταν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (γνωστών και ως Ευαίσθητα 
Προσωπικά Δεδομένα) σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική σου προέλευση, τα βιομετρικά δεδομένα  ή τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό, θα λαμβάνουμε πάντα τη ρητή συναίνεσή σου για τις δραστηριότητες αυτές, 
εκτός αν δεν απαιτείται από τον νόμο ή τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας σου σε 
περίπτωση ανάγκης. Εάν έχεις κάποια αναπηρία και θα ήθελες να εξετάσει η Expeditors το ενδεχόμενο 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, ενδέχεται να μας παράσχεις την πληροφορία αυτή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας πρόσληψης. Στο βαθμό που θέτεις Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα στη διάθεση της Expeditors, 
συναινείς στην επεξεργασία των εν λόγω Δεδομένων από πλευράς της Expeditors σύμφωνα με την παρούσα 
Ειδοποίηση. Όταν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σου βάσει της συναίνεσής σου, έχεις το δικαίωμα (σε 
ορισμένες περιπτώσεις) να ανακαλέσεις τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή, γεγονός που δεν θα επηρεάσει 
τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρόνο προ της ανάκλησης της συναίνεσής σου. Κάθε επικοινωνία 
σχετικά με την ανάκληση ή τροποποίηση των όρων της συναίνεσής σου θα πρέπει να είναι γραπτή και να 
απευθύνεται προς τον Διεθνώς Υπεύθυνο Ιδιωτικότητας Δεδομένων της Expeditors (θα βρεις τις 
λεπτομέρειες επικονωνίας κατωτέρω στο τμήμα «Ποιες είναι οι Επιλογές Σου;»). 
 
ΠΟΤΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; 
Για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα Προσωπικά σου Δεδομένα (για 
λεπτομέρειες για τους σκοπούς αυτούς, δες ανωτέρω στο τμήμα «ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΣΟΥ;») ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σου Δεδομένα στους εξής: 
 
Συνδεδεμένες Εταιρίες Expeditors. Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα μας, τα Προσωπικά σου Δεδομένα 
μπορεί να τύχουν κοινής χρήσης με Συνδεδεμένες Εταιρίες Expeditors. Η πρόσβαση στα Προσωπικά 
Δεδομένα εντός της Expeditors θα περιορίζεται σε αυτούς που είναι απαραίτητο να λάβουν γνώση των 
πληροφοριών για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Ειδοποίηση και ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν τα άτομα που διεξάγουν τη συνέντευξή σου, τον οικείο διαχειριστή (ή διαχειριστές) της 
αντίστοιχης προσφοράς εργασίας και άλλο επιλεγμένο προσωπικό εντός της Expeditors. Η Expeditors 
λαμβάνει κατάλληλα βήματα για να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό αυτό δεσμεύεται με υποχρέωση 
εχεμύθειας σχετικά με τα Δεδομένα σου. 
 
Τρίτοι Πάροχοι. Όπως πολλές επιχειρήσεις, ενδέχεται να αναθέτουμε εκτός εταιρίας ορισμένες 
δραστηριότητες επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων προς αξιόπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, για 
να εκτελούν λειτουργίες και να παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, όπως: 
 πάροχοι υπηρεσιών προστασίας και υποστήριξης πληροφορικής (π.χ. παροχή/συντήρηση 

προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και φιλοξενίας δεδομένων) 
 Πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών 
 Πάροχοι ελέγχων ιστορικού 

 
Δημόσιες και Κυβερνητικές Αρχές. Όταν απαιτείται από τον νόμο ή αν απαιτείται για την προστασία των 
δικαιωμάτων και της περιουσίας μας, ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σου Δεδομένα με οντότητες 
που έχουν ρυθμιστική ή εποπτική αρμοδιότητα επί της Expeditors. Επιπροσθέτως, τα Δεδομένα σου 
ενδέχεται να αποκαλυφθούν στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων αναφοράς της Expeditors ή όταν 
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είναι απαραίτητο για την προστασία της ασφάλειας κάποιου ατόμου, όταν τα Δεδομένα σου είναι δημόσια 
διαθέσιμα ή με τη συναίνεσή σου, όταν η συναίνεση αυτή απαιτείται από τον νόμο. 
 
Επαγγελματίες σύμβουλοι και λοιποί. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σου Δεδομένα με άλλα 
μέρη περιλαμβανομένων επαγγελματιών συμβούλων, όπως: 
 Τράπεζες 
 Ασφαλιστικές εταιρίες 
 Ελεγκτές 
 Δικηγόρους 
 Λογιστές 
 Άλλους εξωτερικούς επαγγελματίες συμβούλους 

 
ΠΟΤΕ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΑΣ; 
Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα μας, τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχεις ενδέχεται να διαβιβαστούν 
ή να τύχουν πρόσβασης από τις Συνδεδεμένες Εταιρίες Expeditors και αξιόπιστους τρίτους σε πολλές χώρες 
ανά τον κόσμο. Ως αποτέλεσμα αυτού, τα Προσωπικά σου Δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας εκτός 
της χώρας που ζεις, αν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην 
παρούσα Ειδοποίηση. 
 
Αν βρίσκεται σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα 
Προσωπικά σου Δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Κάποιες από τις χώρες 
αυτές τυγχάνουν αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παρέχουσες επαρκές επίπεδο προστασίας. 
Σχετικά με τη διαβίβαση από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε άλλες χώρες που δεν τυγχάνουν 
αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παρέχουσες επαρκές επίπεδο προστασίας, έχουμε θέση σε 
ισχύ κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουμε τα Δεδομένα σου. 
 
Για ενδο-ομιλικές διαβιβάσεις δεδομένων, όταν απαιτείται από τον εφαρμοστέο νόμο, η Expeditors και οι 
Συνδεδεμένες Εταιρίες Expeditors έχουν εξεύρει κατάλληλες διασυνοριακές λύσεις, που ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν στερεότυπους συμβατικούς όρους εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για 
διαβιβάσεις προς αξιόπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, θα εξασφαλίζουμε ότι ο αντίστοιχος τρίτος 
πάροχος εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων μέσω συμβάσεων ή με άλλους τρόπους και 
ότι υιοθετεί κατάλληλες διασυνοριακές λύσεις διαβίβασης (π.χ. στερεότυπους συμβατικούς όρους 
εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 
 
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΥ; 
Διατηρούμε τα Δεδομένα σου μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για 
τους οποίους τα Δεδομένα σου είχαν συλλεχθεί (για λεπτομέρειες για τους σκοπούς αυτούς, δες ανωτέρω 
στο τμήμα «ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΥ;») και ενδέχεται να διατηρήσουμε και να 
χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σου για να εξετάσουμε την υποψηφιότητά σου για άλλες θέσεις εργασίας. 
Τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε τις περιόδους διατήρησης περιλαμβάνουν: 
 Για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χρειάζονται τα Προσωπικά σου Δεδομένα ώστε να σου 

προσφερθεί μία θέση εργασίας; 
 Έχεις λογαριασμό στην εταιρεία μας; Στην περίπτωση αυτή θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα σου για 

όσο διάστημα ο λογαριασμός σου είναι ενεργός ή για όσο χρειάζεται να σου παράσχουμε υπηρεσίες.  
 Έχεις επισημάνει ότι έχουμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σου για να εξετάσουμε την 

υποψηφιότητά σου για άλλες θέσεις; 
 Υποκείμεθα σε νομική, συμβατική ή αντίστοιχη υποχρέωση να διατηρούμε τα Δεδομένα σου; 

Παραδείγματα περιλαμβάνουν νόμους υποχρεωτικής τήρησης δεδομένων στις διάφορες δωσιδικίες, 
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κυβερνητικές οδηγίες για διατήρηση Δεδομένων σχετικών με κάποια έρευνα ή Δεδομένα που πρέπει 
να διατηρούνται για το σκοπό νομικών ενεργειών. 

 
Αν η καταστροφή ή διαγραφή Δεδομένων σου δεν είναι υποχρεωτική από το νόμο, ενδέχεται να τα 
τρέψουμε σε ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορούν να συσχετισθούν με εσένα ή να οδηγήσουν σε εσένα. 
 
Φυσικά εάν δεν επιθυμείς να θεωρείσαι υποψήφιος για άλλες θέσεις εργασίας ή εάν επιθυμείς να 
διαγραφούν τα Δεδομένα σου, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στη διεύθυνση: expeditors.com/contact 
 
ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΥ; 
Για την προστασία των Δεδομένων σου, θα λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα που θεωρούμε συνεπή προς τους 
εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων, 
περιλαμβανομένου του να υποχρεώνουμε τους παρόχους υπηρεσιών προς εμάς να χρησιμοποιούν 
κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών σου 
Δεδομένων. Ανάλογα με τη σύγχρονη τεχνολογία, το κόστος της εφαρμογής και τη φύση των δεδομένων 
που πρέπει να προστατευθούν, λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψουμε κινδύνους, 
όπως καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση στα Δεδομένα σου. 
 
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΟΥ; 
Πρόσβαση, Διόρθωση και Διαγραφή: 
 Αν έχεις οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση ή επιθυμείς (i) πρόσβαση, 

επιθεώρηση, διόρθωση ή να αιτηθείς τη διαγραφή των Δεδομένων σου ή να μάθεις περισσότερα 
σχετικά με το ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, (ii) να διατυπώσεις οποιοδήποτε άλλο 
αίτημα ή (iii) να αναφέρεις μία ανησυχία σου σχετικά με τα Δεδομένα σου, θα πρέπει να 
επικοινωνήσεις με τον υπεύθυνο σχέσεων εργαζομένων ή τον Περιφερειακό Διευθυντή του 
υποκαταστήματος στο οποίο υπέβαλες την αίτησή σου. Όταν ζητάς πρόσβαση στα Δεδομένα σου, 
ενδέχεται να σε ρωτήσουμε για πληροφορίες, ώστε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σου και το 
δικαίωμά σου πρόσβασης, καθώς και για να αναζητήσουμε και να σου παράσχουμε τα Δεδομένα 
σου. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να απαντήσουμε στο αίτημά σου εγκαίρως και χωρίς 
χρεώσεις, εκτός των περιπτώσεων που θα απαιτείται δυσανάλογη προσπάθεια. Αν επιθυμείς 
βοήθεια στην προετοιμασία του αιτήματός σου, παρακαλούμε επικοινώνησε με τον υπεύθυνο 
σχέσεων εργαζομένων ή τον Περιφερειακό Διευθυντή του υποκαταστήματος στο οποίο υπέβαλες 
την αίτησή σου. 

 Το δικαίωμά σου πρόσβασης στα Δεδομένα που τηρούμε για εσένα υπόκειται σε περιορισμούς. Ο 
νόμος ενδέχεται να επιτρέπει ή ακόμα και να απαιτεί να αρνηθούμε να σου παρέχουμε κάποια ή 
όλα τα Δεδομένα που τηρούμε για εσένα. Επιπροσθέτως, τα Δεδομένα σου ενδέχεται να έχουν 
καταστραφεί, διαγραφεί ή τραπεί σε ανώνυμα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και πρακτικές μας 
τήρησης αρχείων. Στην περίπτωση που δεν μπορούμε να σου παρέχουμε πρόσβαση στα Δεδομένα 
σου, θα προσπαθήσουμε να σου εξηγήσουμε τους λόγους υπό τους περιορισμούς του νόμου. 

 Θα παραμένουμε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλα τα αιτήματα που μας υποβάλλεις σύμφωνα 
με το εφαρμοστέο τοπικό δίκαιο, ακόμα και μετά τη διαβίβαση των Δεδομένων σου, όπως 
περιγράφεται στην παρούσα Ειδοποίηση. 

 
Αυτοματοποιημένες Αποφάσεις: 
Εν γένει δεν λαμβάνουμε αποφάσεις προαγωγής ή άλλες υπαλληλικές αποφάσεις βάσει μόνο 
αυτοματοποιημένων μεθόδων λήψης αποφάσεων εντός του πλαισίου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων της Ε.Ε.. και των λοιπών εφαρμοστέων νόμων προστασίας της ιδιωτικότητας και των 
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δεδομένων2. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, για να 
καθορίσει το προφίλ σου ή να εκτιμήσει την προσωπικότητά σου, για να βοηθήσει την επαγγελματική σου 
αξιολόγηση ή την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σου για τη θέση του υπαλλήλου από εμάς, η Expeditors 
θα σου παρέχει την ευκαιρία να εκφράσεις τις απόψεις σου, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια κάποιας 
επαγγελματικής συνέντευξης και θα παρέχουμε κάθε άλλο εχέγγυο που προβλέπεται από τον νόμο.Έχεις τη 
δυνατότητα να αιτηθείς γραπτώς αντίγραφο οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων εξετάσεων που έδωσες κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης υπαλλήλων ή πρόσληψης. 
 
Ερωτήσεις, Παράπονα και Ενστάσεις: Μπορείς να υποβάλλεις ερωτήματα, παράπονα και/ή ενστάσεις 
κατά της επεξεργασίας των Δεδομένων σου αποστέλλοντας γραπτό αίτημα προς: 
 

Expeditors International of Washington, Inc. 
Legal Department (Νομικό Τμήμα) 
1015, 3rd Ave 
Seattle, Washington State 98104 
USA 
Attn (Υπόψη): Melissa Loh, Senior Counsel and Global Data Privacy Officer 
Μέσω e-mail: dataprivacy@expeditors.com 

 
ΠΟΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ; 
Ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή να ανανεώσουμε την παρούσα Ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με 
τις αλλαγές στις νομικές απαιτήσεις ή της εσωτερικές πολιτικές και πρακτικές για τις πληροφορίες. Η 
εκάστοτε πλέον επίκαιρη έκδοση της παρούσας Ειδοποίησης θα διέπει τη χρήση από εμάς των Δεδομένων 
σου.  
 

Μέρα εφαρμογής: 12 Απριλίου 2018 
Τελευταία ανανέωση: 5 Φεβρουαρίου, 2018 

 

                                                 
2 Αν προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων της χώρας 
σου, έχεις το δικαίωμα να αποφύγεις να «υποστείς απόφαση βάσει μόνο αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ» ή αυτοματοποιημένη μέθοδο λήψης 
αποφάσεων, που παράγουν έννομα αποτελέσματα σχετικά με εσένα ή που σε επηρεάζουν αντίστοιχα 
σημαντικά.  

mailto:dataprivacy@expeditors.com

