
 

 

EDENPEOPLE ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  

 

Η πλατφόρμα EdenPeople περιλαμβάνει τη νέα ενότητα εξωτερικών προσλήψεων του Ομίλου της Edenred, με 
στόχο να διευκολύνει και να εναρμονίσει τη διαχείριση των αιτήσεων από τους πιθανούς μελλοντικούς 
υποψηφίους. Η λειτουργία των εξωτερικών προσλήψεων αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων 
δεδομένων :  

 Πιθανούς Μελλοντικούς Υποψηφίους  
 Υποψηφίους που προέρχονται από Συστάσεις 
 Εξωτερικούς Υποψηφίους που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση σε αγγελία θέσης εργασίας που 

δημοσιοποιείται από την «ΕDENRED Greece»   

Ως μέρος αυτής της δραστηριότητας, ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας από τον Όμιλο της Edenred. Στόχος της παρούσας ενημέρωσης είναι να σας πληροφορήσουμε 
για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της ενότητας εξωτερικών προσλήψεων και ο τρόπος 
που τα χρησιμοποιούμε. 

 

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας 
 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Υπηρεσίες Διατακτικών ΑΕΕ», με έδρα την Αθήνα (Λεωφόρος Γαλατσίου 
33 & Μαρκορά) στο εξής «ΕDENRED Greece» είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 
που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στην πλατφόρμα EdenPeople. 
 
 
Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων  
 
Η ΕDENRED Greece ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει ότι μέσω της πλατφόρμας EdenPeople, ανάλογα 
με τις κατωτέρω κατηγορίες, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν:  
 

 Υποψηφίους: 
- Στοιχεία ταυτότητάς σας (δηλαδή ονοματεπώνυμο, κλπ)  
- Στοιχεία επικοινωνίας (δηλαδή προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλεφωνικό αριθμό κλπ) 
- Στοιχεία της επαγγελματικής σας δραστηριότητας (δηλαδή βιογραφικό και επίπεδο 

επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) 

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν εμμέσως συλλεγεί από την Edenred Greece με μη 
αυτοματοποιημένο τρόπο, από τις ακόλουθες πηγές: προφίλ LinkedIn, Εταιρείες Εύρεσης Στελεχών, 
Εκδηλώσεις δικτύωσης, εκδηλώσεις πανεπιστημίων, προτεινόμενα προφίλ,  ή από προηγούμενη 
αίτηση για εργασία. 
  
 

 Συστάσεις  (υποψηφίους που προέρχονται από συστάσεις): 
-Στοιχεία ταυτότητάς σας (δηλαδή ονοματεπώνυμο, κλπ)  
-Στοιχεία επικοινωνίας (δηλαδή προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλεφωνικό αριθμό, κλπ) 
-Στοιχεία της επαγγελματικής σας δραστηριότητας (δηλαδή βιογραφικό και επίπεδο επαγγελματικής 
εμπειρίας κλπ). 
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν εμμέσως συλλεγεί από την Edenred Greece μέσω της διαδικασίας 
συστάσεων, δηλαδή ένας εργαζόμενος της Edenred Greece πρότεινε το προφίλ σας για μια ανοιχτή 
θέση εργασίας στην εταιρεία μας.  

 

 



 

 

 Εξωτερικοί υποψήφιοι  
 

- Στοιχεία ταυτότητάς σας (δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κλπ).  
- Στοιχεία επικοινωνίας (δηλαδή προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλεφωνικό αριθμό 

κλπ). 
- Στοιχεία της επαγγελματικής σας δραστηριότητας (δηλαδή βιογραφικό και επίπεδο 

επαγγελματικής εμπειρίας κλπ). 
- Εφόσον έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό, τα στοιχεία του λογαριασμού σας (δηλαδή 

στοιχείο σύνδεσης (login), κωδικός (password) και, υπενθυμίσεις εργασίας εφόσον 
υπάρχουν).  

- Στοιχεία υποψηφιότητας (δηλαδή αξιούμενες αμοιβές, κατάσταση αίτηση κλπ).  
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται ευθέως μέσω της φόρμας αίτησης και κατά τη διάρκεια 
επικοινωνιών που ενδέχεται να προκύψουν ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης.  

 

Σκοπός της επεξεργασίας  
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την EDENRED Greece για τους 
κατωτέρω σκοπούς: 

 Διαχείριση υποψηφίων και υποψηφίων που προήλθαν από συστάσεις  
- Ταυτοποίηση ενδεχομένων μελλοντικών υποψηφίων  
- Ενθάρρυνση υποβολής αιτήσεων εργασίας μέσω της πλατφόρμας EdenPeople 

 Διαχείριση εξωτερικών υποψηφίων  
- Ενεργοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης 
- Έλεγχος ότι το προφίλ του υποψηφίου ταιριάζει με τις προσδοκίες της προτεινόμενης θέσης 
- Έλεγχος ότι το προφίλ του εξωτερικού υποψηφίου ταιριάζει με τα κριτήρια που αναζητούνται 

για μελλοντική εργασία (Διαχείριση υποψηφίων) 
- Χορήγηση δυνατότητας πρόσβασης στους υποψηφίους σχετικά με την παρακολούθηση και 

το ιστορικό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεών τους 
- Επικοινωνία με τους υποψηφίους για προσφορές εργασίας που μπορεί να τους ενδιαφέρουν 
- Χορήγηση δυνατότητας επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης 
- Διασφάλιση της συμμόρφωσης της διαδικασίας πρόσληψης με νομικές υποχρεώσεις. 

 
 
Νομική Βάση της Επεξεργασίας  

 

Οι δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, έχουν τις ακόλουθες βάσεις επεξεργασίας:  

 Απλοί Υποψήφιοι και Υποψήφιοι που προήλθαν μέσω συστάσεων  

Είναι προς το έννομο συμφέρον της Edenred Greece να εντοπίζει πιθανούς μελλοντικούς υποψηφίους 
των οποίων το προφίλ ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον για πρόσληψη καθώς και να τους 
ενθαρρύνει να υποβάλουν αίτηση για δημοσιευμένες αγγελίες θέσεων εργασίας.  

 Εξωτερικοί υποψήφιοι  

- Οι προσυμβατικές ανάγκες που συνδέονται με τη διαδικασία πρόσληψης (δηλαδή η πιστοποίηση 
της καταλληλόλητας του προφίλ του υποψηφίου σε σχέση με τις ανάγκες της εταιρείας) 
συνεπάγονται την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τη συνολική διαχείριση των 
σταδίων της αίτησης για εργασία και της αξιολόγησης της αίτησης.  

- Το στάδιο προ της πρόσληψης στηρίζεται στη νομική βάση της συμμόρφωσης με έννομη 
υποχρέωση της Edenred Greece όπως αναφέρεται στις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Νο 115/2001 & 101/2016 για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων.  



 

 

- Το έννομο συμφέρον της Edenred Greece να ενημερώσει τον υποψήφιο για θέσεις εργασίας που 
μπορεί να τον ενδιαφέρουν και να ταυτοποιήσει προφίλ υποψηφίων που ενδέχεται να πληρούν τα 
κριτήρια καθώς έτσι δύναται η Edenred Greece να βελτιώσει τη διαδικασία της πρόσληψης.  

 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων  

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να έχουν το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού της Edenred Greece, το προσωπικό που ασχολείται με προσλήψεις και οι προϊστάμενοι 
των τμημάτων που αφορούν την πρόσληψη, έκαστος αυτών με συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης, ανάλογα 
με την έκταση της ανάγκης τους να γνωρίζουν. 
 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους παρά μόνον - και εφόσον είναι απαραίτητο -  
στις κατωτέρω εταιρείες μαζί με τους υπεργολάβους τους που έχουν ειδικώς εξουσιοδοτηθεί από την Edenred 
Greece για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών:  

− Την εταιρεία Edenred SA, ήτοι τα κεντρικά γραφεία της Edenred, ώστε να παρέχουν την απαραίτητη 
βοήθεια για τη συντήρηση, διοικητική διαχείριση, εξουσιοδοτήσεις, μαζικές φορτώσεις, εκκαθάριση 
και άσκηση δικαιωμάτων. 

- Την εταιρεία Workday Limited, ήτοι την εταιρεία παροχής λογισμικού ως υπηρεσίας (the SaaS solution 
provider) και την εταιρεία  Mercer EverBe, η οποία ολοκληρώνει την παροχή της υπηρεσίας, αμφότερες 
οι οποίες βεβαιώνουν τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη.  

- Την εταιρεία ConvictionsRH, η οποία υποστηρίζει την ομάδα του συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου 
δυναμικού (the HRIS Run team) στην υλοποίηση και συντήρηση της πλατφόρμας EdenPeople και των 
μελλοντικών εξελίξεων αυτής.  

- Την εταιρεία Everbe, που υποστηρίζει την ομάδα του συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού 
(the HRIS Run team)   στην υλοποίηση και συντήρηση της πλατφόρμας EdenPeople και των μελλοντικών 
εξελίξεων αυτής.  

 
Μεταφορά των προσωπικών δεδομένων  
 
Η Edenred Greece βεβαιώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσα στο περιβάλλον της 
πλατφόρμας  EdenPeople δεν θα μεταφερθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ελλείψει απόφασης επάρκειας από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 45 του GDPR) ή  χωρίς την καθιέρωση κατάλληλων και επαρκών εγγυήσεων 
που να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, στην περίπτωση αυτή, 
τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (άρθρο 46 του GDPR). 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της διαχείρισης που παρέχεται από την Workday, τα προσωπικά σας δεδομένα 
ενδέχεται να μεταφερθούν στις ΗΠΑ (σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για πολύ ειδικούς λόγους όταν η πρόσβαση 
από μια ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι δυνατή).  

 
Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων  
 

 Υποψήφιοι και υποψήφιοι που προήλθαν από συστάσεις  
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται από την Edenred Greece για διάστημα 1 έτους από την 
καταχώρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα πρόσληψης της Edenred Greece ή τη σύσταση του εργαζομένου 
της Edenred  Greece. Εάν επιλέξετε να είστε υποψήφιος για μια προσφορά εργασίας, τότε γίνεστε εξωτερικός 
υποψήφιος οπότε ισχύουν οι κατωτέρω περίοδοι διατήρησης προσωπικών δεδομένων.  

 

 Eξωτερικοί υποψήφιοι  
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται από την Edenred Greece για διάστημα 1 έτους από την 
ημερομηνία της τελευταίας σας υποβολής στη βάση δεδομένων των βιογραφικών, ώστε να μπορέσουμε να 
ξαναέρθουμε σε επαφή μαζί σας εάν βρούμε νέες προσφορές που ανταποκρίνονται στο προφίλ σας. Παρακαλώ 
να σημειώσετε ότι εάν έχετε σχηματίσει ένα λογαριασμό υποψηφίου, τα δεδομένα που συνδέονται με το 
λογαριασμό αυτό, διατηρούνται από την Edenred Greece για δύο χρόνια από την τελευταία σύνδεση στο 
λογαριασμό υποψηφίου.  Αν προσληφθείτε από την Edenred Greece και έχετε συμμετάσχει στο στάδιο προ της 



 

 

πρόσληψης, τα συλλεγέντα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό, θα αποθηκευτούν στον προσωπικό 
σας υπαλληλικό φάκελο.   

Μόλις συμπληρωθούν αυτές οι περίοδοι, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται οριστικά.  

 
Άσκηση δικαιωμάτων του υποκειμένου δεδομένων  
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης 
και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων.  Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις όπως 
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης δικαίωμα εναντίωσης 
στην επεξεργασία, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα φορητότητας.  
 
Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μπορείτε να μας υποβάλλετε εγγράφως αίτημα, στο οποίο θα 
περιλαμβάνετε τα στοιχεία ταυτότητάς σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo.greece@edenred.com ή στην 
ταχυδρομική διεύθυνση Υπηρεσίες Διατακτικών ΑΕΕ, Γαλατσίου 33 & Μαρκορά, Αθήνα ΤΚ 11441 ΥΠΌΨΗ 
Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.  
 
Για οποιαδήποτε άλλο αίτημα ή παράπονο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εκπρόσωπο Προσωπικών 
Δεδομένων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpo.greece@edenred.com  
 
Επίσης, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εγγράφως 
(Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr ) . 
 

 


