
  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 
Αγαπητέ/-ή Υποψήφιε/-α, 
 
Η Nexi Greece Processing Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής “Nexi Greece” ή «η 
Εταιρεία»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σου δεδομένων, με το παρόν έγγραφο, σε 
ενημερώνει για τα εξής: 
 
 
Λεπτομέρειες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
 
Η Nexi Greece Processing Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία είναι εταιρεία που βρίσκεται 
εγκατεστημένη και λειτουργεί στην Ελλάδα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, εγγεγραμμένη στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό 6276801000, και εδρεύει στο Δήμο Διονύσου, στο 23ο χλμ. Ε.Ο. 
Αθηνών Λαμίας, Αγ.Στέφανος, Τ.Κ. 14565 Αττική, Ελλάδα. Ανήκει και ελέγχεται από τη Nexi S.p.A., με έδρα 
στηv οδό Corso Sempione 55, 20149, Μιλάνο, Ιταλία.  
 
Μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: privacy.gr@nexigroup.com  
 
 
Σκοποί Επεξεργασίας των Προσωπικών σου Δεδομένων 
 
Η Nexi Greece επεξεργάζεται τα Προσωπικά σου Δεδομένα: 
 

α) για τη διαχείριση της εγγραφής σου στη δικτυακή πύλη και τη συμμετοχή σου στις διαδικασίες 
επιλογής προσωπικού, 
β) για την άσκηση έννομου δικαιώματος ενώπιον δικαστικής αρχής, και 
γ) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, όπως απορρέουν εκ των νόμων, των κανονισμών και 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Ως μέρος της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, η Εταιρεία ενδέχεται να εξακριβώσει τις παρεχόμενες 
πληροφορίες (για παράδειγμα, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις συστάσεις από 
προγενέστερους εργοδότες ή από τον παρόντα εργοδότη). 
 

 
Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων προς επεξεργασία και πηγές άντλησης αυτών 
 
Για τους προαναφερόμενους σκοπούς, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Nexi Greece αφορά 
σε κοινά προσωπικά δεδομένα  και / ή στα δεδομένα που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες (εφεξής από  
κοινού "Προσωπικά Δεδομένα"1) που παρέχεις στην Εταιρεία μέσω του βιογραφικού σου σημειώματος και  

                                                      

 
 
1Προσωπικά Δεδομένα: νοούνται όλες εκείνες οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο (υποκείμενο των δεδομένων). 
Διακρίνονται ως εξής: 
 

A) Κοινά Προσωπικά Δεδομένα - θεωρείται οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση ενός υποκειμένου των δεδομένων και η οποία δεν 
εμπίπτει σε κάποια από τις κάτωθι κατηγορίες Β & Γ. Ενδεικτικά, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Στοιχεία επικοινωνίας 
(διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail κλπ), δεδομένα σχετικά με τα τεχνολογικά μέσα που αποδίδονται στο υποκείμενο των δεδομένων [Διεύθυνση ΙP (IP Address), 
Διεύθυνση Mac (Mac Address), αριθμός «έξυπνης» κάρτας (smartcard number) κλπ], δεδομένα ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, 
αριθμός ταυτότητας, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης κ.ο.κ.), δεδομένα καρτών (IBAN, PAN),κάρτα προνομίων (loyalty card), αριθμός κάρτας διαδρομών σε μέσα 
μαζικής μεταφοράς, αριθμός πινακίδας αυτοκινήτου, δεδομένα πολυμέσων (εικόνες,  ακουστικό υλικό , video), δεδομένα καταγραφής μέσω κάμερας.  
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κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, σε συνδυασμό με τα δεδομένα που έχουν αποκτηθεί από την 
Nexi Greece μέσω τρίτων πηγών ή μερών (λ.χ. επαφές, προηγούμενοι εργοδότες), σε συμμόρφωση με τον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 της ΕΕ ή ΓΚΠΔ / GDPR), 
τον Ελληνικό Νόμο 4624/2019 για την προστασία των δεδομένων καθώς και την εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Προστασίας Απορρήτου. Οποιαδήποτε δικαστικής φύσεως πληροφορία που δεν είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς της επιλογής και παρέχεται στην Εταιρεία από εσένα ή τρίτα μέρη, θα διαγράφεται αμέσως και 
δεν θα υποβάλλεται σε επεξεργασία.  
 
Εάν παρέχεις πληροφορίες τρίτων προς την Nexi Greece, όπως για παράδειγμα δεδομένα επαφών ή 
προηγούμενων εργοδοτών, πρέπει να διασφαλίσεις ότι μια τέτοια διαβίβαση και η επακόλουθη 
επεξεργασία από την Nexi Greece για τους σκοπούς που προαναφέρονται, θα πραγματοποιούνται σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ / GDPR και της εφαρμοστέας Νομοθεσίας Προστασίας Απορρήτου. 
  
Για παράδειγμα, μπορείς να παρέχεις στη Nexi Greece πληροφορίες τρίτων μόνο εφόσον έχεις ενημερώσει 
δεόντως τα τρίτα μέρη και έχεις τη συγκατάθεσή τους, εφόσον απαιτείται από τον ΓΚΠΔ / GDPR και τη 
Νομοθεσία Προστασίας Απορρήτου. Επιπρόσθετα, εξουσιοδοτείς την Nexi Greece να επικοινωνήσει με τα 
προαναφερθέντα τρίτα μέρη για τους σκοπούς της αναφοράς και εξακρίβωσης των λαμβανόμενων 
πληροφοριών και θα πρέπει να έχεις εξουσιοδοτήσεις αντίστοιχα και τα τρίτα μέρη να παρέχουν στην Nexi 
Greece τις εν λόγω πληροφορίες. 
 
Ακολουθεί λίστα με κάποιες από τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Nexi Greece κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης: 
 

α) δεδομένα ταυτοποίησης και διοικητικής μέριμνας, όπως ταυτότητα, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία 

και τόπος γεννήσεως,  εθνικούς αριθμούς ταυτοποίησης (φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης), 

ιθαγένεια, υπηκοότητα, φύλο, οικογενειακή κατάσταση (και σχετικά με τον/την σύζυγο/ 

εξαρτώμενα μέλη, όπου απαιτείται), διεύθυνση κατοικίας, πατρικά ονόματα, προσωπικός αριθμός 

τηλεφώνου / κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

β) πληροφορίες σχετικές με τα εργασιακά προσόντα, όπως γνώσεις, επάρκεια, εκπαίδευση, ιστορικό 

προγενέστερης εργασιακής εμπειρίας ή επαγγελματικές ευκαιρίες, επίδοση, επαγγελματική και 

προσωπική εξέλιξη , προαγωγές και επιδεξιότητες, 

γ) πληροφορίες σχετικές με το ιστορικό των επαγγελματικών σχέσεων, όπως ιστορικότητα των 

εργασιακών θέσεων, αρχαιότητα θέσεως κ.ο.κ. 

 
Νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών σου Δεδομένων 
 
Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη καθώς απαιτείται για τη διαδικασία 
επιλογής προσωπικού. Αδυναμία παροχής των προσωπικών δεδομένων θα καταστήσει αδύνατη τη 
συμμετοχή σου στη διαδικασία επιλογής. 

                                                      

 
 

B) Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως:  
• δεδομένα υγείας - προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη φυσική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του προσώπου αυτού.  
Γ)  Δικαστικά Δεδομένα , όπως προσωπικά δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα μόνο στο βαθμό που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας ή 

τη φύση της εργασίας της αντίστοιχης θέσης απασχόλησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της 
ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 
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Η συγκατάθεσή σου για την επεξεργασία, ακόμη και στις περιπτώσεις των Ειδικών Κατηγοριών Προσωπικών 
Δεδομένων, δεν είναι απαραίτητη σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ / GDPR και το άρθρο 27 του Ελληνικού 
Νόμου 4624/2019 για την προστασία των δεδομένων, καθώς τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη σωστή διαχείριση της διαδικασίας επιλογής. 
 
Στη βάση της επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων της Nexi Greece και της συμμόρφωσής της με τις 
έννομες υποχρεώσεις της, τα Προσωπικά σου Δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας στα πλαίσια της 
αναζήτησης και επιλογής κατάλληλων υποψηφίων για ανοιχτές θέσεις και ρόλους, για την αξιολόγηση της 
αίτησής σου για τους σκοπούς επιλογής, για την διασφάλιση της ακεραιότητας και ακρίβειας των δηλώσεων 
στην αίτησή σου και για την υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων, όπου απαιτείται και επιτρέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 
Μέθοδοι επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 
 
Τα προσωπικά σου δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της χρήσης εργαλείων πληροφορικής, 
φυσικών και ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που σχετίζονται αυστηρά με τους σκοπούς 
επεξεργασίας, όπως καθορίζονται στο παρόν Έγγραφο. Όλα τα ανωτέρω τελούν σε συμμόρφωση με την 
Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών του Ομίλου και τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ / GDPR καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εν ισχύ Νόμων 
Προστασίας Απορρήτου για την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων ή 
κατευθυντήριων γραμμών που έχει εκδώσει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας που 
εφαρμόζεται κατά περίπτωση όσον αφορά στην επεξεργασία και στην ασφάλεια των προσωπικών 
δεδομένων. 
 
Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης που θα ζητηθεί από την Εταιρεία ή θα εκτελεστεί από τη δική 
σου πλευρά ή από την ημερομηνία εγγραφής στη βάση δεδομένων μας. 
Μπορείς να αιτηθείς προς την Nexi Greece τη διαγραφή των προσωπικών σου δεδομένων οποιαδήποτε 
στιγμή εφόσον θεωρείς ότι ο συγκεκριμένος σκοπός της επεξεργασίας από την Εταιρεία έχει εκπληρωθεί 
και η επεξεργασία δεν είναι πια απαραίτητη. 
 
 
Πρόσβαση και Κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων 
 
Το προσωπικό της Εταιρείας που είναι υπεύθυνο και εξουσιοδοτημένο για την επεξεργασία των δεδομένων 
στη βάση των κριτηρίων της αναγκαιότητας στα πλαίσια της εκπλήρωσης των καθηκόντων που του έχουν 
ανατεθεί από τη Nexi Greece, μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα 
μπορούν να γνωστοποιούνται στους νόμιμους αποδέκτες, όπως απαιτείται από το νόμο ή τους 
κανονισμούς. Με τη συγκατάθεσή σου, η οποία είναι προαιρετική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή, τα προσωπικά σου δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου που 
ενδέχεται να ενδιαφέρονται για το προφίλ σου ως υποψηφίου. Πέραν τούτου δεν θα υπάρξει περαιτέρω 
διάδοση δεδομένων με κανέναν τρόπο. 
 
 
Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων 
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Μπορείς ανά πάσα στιγμή να αιτηθείς μια επικαιροποιημένη λίστα με τους Εκτελούντες την επεξεργασία 
και των υποκειμένων στα οποία τα προσωπικά σου δεδομένα κοινοποιούνται. Επιπλέον, μπορείς 
οποτεδήποτε, να ασκήσεις τα δικαιώματά σου όπως ορίζονται από τα Άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ / GDPR.  
Για παράδειγμα, διατηρείς το δικαίωμα να ζητήσεις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία ή όχι 
δεδομένων που σε αφορούν, να επαληθεύσεις το περιεχόμενό τους, την προέλευση, την ακρίβεια, τον 
σκοπό της επεξεργασίας, το δικαίωμα στην πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα στη 
διόρθωση, στη διαγραφή, στον περιορισμό της επεξεργασίας τους, στη φορητότητα και την εναντίωση ως 
προς την επεξεργασία τους για έννομους σκοπούς, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τους 
Εκτελούντες την Επεξεργασία όπως προαναφέρονται, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:   
privacy.gr@nexigroup.com 
Να σημειωθεί ότι η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς που 
προβλέπονται από τον Κανονισμό και τα άρθρα 33-35 του ελληνικού Νόμου για την προστασία των 
δεδομένων. 
 
 
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
 
Έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις καταγγελία ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ) για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Προσωπικών σου Δεδομένων.  Για 
την αντίστοιχη αρμοδιότητα της Αρχής και τη διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή καταγγελίας, 
μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα της (Δικαιώματα Πολιτών -> Υποβολή Καταγγελίας) 
https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi 
 
 
Πληροφορίες επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) 
 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  : privacy.gr@nexigroup.com 
 
 
Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα  
 
Η Nexi Greece δεσμεύεται ως προς τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών, οργανωτικών, διοικητικών μέτρων 
και μέτρων φυσικής ασφάλειας, τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
μεταξύ άλλων κατά της καταστροφής, απώλειας, παραποίησης, μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης ή μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 
 
Για να καθορίσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, η Nexi Greece λαμβάνει υπόψη: 
 

 τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, 

 τη φύση, το αντικείμενο, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας,  

 τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση καθώς και την επεξεργασία ως προς τα δικαιώματα 

και τις ελευθερίες των Υποκειμένων των Δεδομένων, κυρίως ως συνέπεια της καταστροφής, 

απώλειας, παραποίησης, μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης 

σε (προσωπικά) δεδομένα που έχουν διαβιβασθεί, αποθηκευθεί ή με άλλον τρόπο χρησιμοποιηθεί, 

είτε τυχαία, είτε με μη νόμιμο τρόπο, 

 την πιθανότητα η επεξεργασία να έχει αντίκτυπο στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 

Υποκειμένων των Δεδομένων, 

 τις συστάσεις των αρμόδιων εθνικών Εποπτικών Αρχών (όπως για παράδειγμα, η Ελληνική Αρχή 

mailto:privacy.gr@nexigroup.com
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Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), 

τα Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας στον τομέα των πληρωμών και καρτών (PCI Standards), το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) , και 

 τους ισχύοντες κανόνες και πρότυπα. 

 

Το προσωπικό της Εταιρείας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα λαμβάνει σχετική εκπαίδευση στις 
αρχές Προστασίας Δεδομένων. 
Η Nexi Greece διασφαλίζει ότι κάθε υπάλληλος που έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα έχει τις 
κατάλληλες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας στη σύμβαση ή το συμβόλαιο εργασίας του με την Nexi Greece.  
 
Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρα ή επικράτεια που έχει ανεπαρκή νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις και σε κάθε περίπτωση σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ/ GDPR. 


