
 

 

 

 

Αγαπητέ/ή κύριε / κυρία,  

O Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» στα πλαίσια της 

συνεχούς εναρμόνισης του με τις εκάστοτε διατάξεις για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και ιδίως  με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την 

Προστασία των Δεδομένων (EUGDPR), σας ενημερώνει ότι τα στοιχεία σας με την υποβολή 

του βιογραφικού σας και της αίτησης σας,  θα υφίστανται στη βάση δεδομένων της.  

Τα προσωπικά δεδομένα σας επεξεργάζονται από το αρμόδιο προσωπικό του Συλλόγου μας 

για εσωτερική χρήση ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας για τυχόν κενές θέσεις 

εργασίας που ταιριάζουν στην εμπειρία και τις δεξιότητές σας. 

Σας ενημερώνουμε ότι, εάν δε λάβουμε καμία απάντηση από σας, τα δεδομένα σας θα 

διαγραφεί μετά τη παρέλευση ενός έτους από της καταθέσεως των και οι σύμβουλοί μας δεν 

θα μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης οι οποίες 

ταιριάζουν στο προφίλ σας. 

Ο Σύλλογος  δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τον νόμο, 

διασφαλίζοντας τη δίκαιη και ενδεδειγμένη εμπιστευτικότητα τους για να αποτρέπεται κάθε 

ανεξουσιοδότητη πρόσβαση σε αυτά και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την 

επεξεργασία τους ή η χρήση αυτών. 

Δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς 

που αναφέρονται στην παρούσα, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου 

απαιτείται, έγκρισή σας. Επίσης δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, παρά μόνο σε 

περίπτωση που ορίζεται ή επιβάλλεται από το νόμο.  

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε: 

 Την πρόσβαση στα δεδομένα σας 

 Την επανεξέταση των πληροφοριών σας που κατέχουμε, 



 

 

 

 Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών 

πληροφοριών   

 Τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας 

τους 

 Τη φορητότητα των δεδομένων 

Εάν επιθυμείτε κάτι από τα παραπάνω μπορείτε να επικοινωνήσετε με το email στο 

gdpr@alma-amea.gr. 

Επίσης σε περίπτωση που έχετε επιπλέον ερωτήσεις για την παρούσα πολιτική ή κάποιο 

ερώτημα που αφορά την ιδιωτικότητα ή/και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων  ή εάν 

επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, και ως αυτά αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Γενικό 

Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EUGDPR) (τον οποίο μπορείτε να δείτε στο 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL) 

παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email gdpr@alma-

amea.gr. 

Αποδέχομαι την επεξεργασία ως άνω  Δεν αποδέχομαι την επεξεργασία 
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