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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η Ancoria Bank Ltd (εφεξής η «Τράπεζα») συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής
«προσωπικά δεδομένα» ή απλά «δεδομένα») με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό στα δικαιώματα και την
προσωπικότητά σας. Η παρούσα ενημέρωση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (η
«Ενημέρωση») απευθύνεται σε όλους τους δυνητικούς υπαλλήλους της Τράπεζας.
Η Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα πάντοτε με το πνεύμα του
Κανονισμού (ΕΚ) 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός»), ο βασικός στόχος του οποίου είναι η προστασία των
προσωπικών δεδομένων των ατόμων μέσω της θέσπισης κανόνων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
αυτών καθώς και για την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά σε άρθρο στην
παρούσα Ενημέρωση, το εν λόγω άρθρο θα αναφέρεται στον Κανονισμό.
Για τους σκοπούς της παρούσας Ενημέρωσης, ο όρος «προσωπικά δεδομένα» περιλαμβάνει κάθε
πληροφορία για εσάς η οποία μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά σας, όπως για παράδειγμα το όνομα
και το επώνυμό σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας και/ή ο αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου σας. Επιπλέον, η
οποιαδήποτε αναφορά στον όρο «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» περιλαμβάνει οποιαδήποτε
πράξη ή σειρά πράξεων η οποία εκτελείται στα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ
άλλων, της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, δομής, αποθήκευσης, αναζήτησης, χρήσης, και/ή
οποιουδήποτε τρόπου, διαγραφής ή καταστροφής.
1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Ancoria Bank Ltd

Αριθμός Εγγραφής:

HE 324539

Αρ. Τηλεφώνου.:

Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη, 1ος όροφος, 1080
Λευκωσία
Ταχ. Θ. 23418, 1683 Λευκωσία, Κύπρος
+357 22 849001

Φαξ:

+357 22 849002

Διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:

info@ancoriabank.com

Δικτυακός τόπος:

www.ancoriabank.com

Διεύθυνση:

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων της Τράπεζας:
Διεύθυνση:

Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη, 1ος όροφος, 1080
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Λευκωσία
Τ.Θ. 23418, 1683 Λευκωσία, Κύπρος
Αρ. Τηλεφώνου.:

+357 22 849084

Φαξ:

+357 22 849002

Διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:

dpo@ancoriabank.com
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2. Από ποιες πηγές συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα και τι περιλαμβάνουν αυτά;
Η Τράπεζα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία λαμβάνει από εσάς κατά τη διαδικασία
πρόσληψης καθώς και δεδομένα τα οποία λαμβάνει νόμιμα από τρίτους (π.χ. μέσω συστατικών επιστολών).
Ενδεικτικά, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε περιλαμβάνουν:
Προσωπικά στοιχεία (π.χ. το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση της κατοικίας
σας καθώς και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου).
Άλλες πληροφορίες / έγγραφα (π.χ. τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά σας προσόντα, καθώς και η
προηγούμενη επαγγελματική σας εμπειρία).





Πρόσθετα δικαιολογητικά, όπου απαιτείται (π.χ. αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας ή διαβατηρίου).



3. Για ποιους σκοπούς απαιτούνται τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι η νομική βάση της
επεξεργασίας τους;
Οι σκοποί καθώς και η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι εξής:
3.1 Για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 (β))
Η Τράπεζα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να μπορέσει να διεκπεραιώσει τη
διαδικασία πρόσληψής αφού λάβει την αίτηση σας και/ή το βιογραφικό σας σημείωμα, πριν από την πιθανή
σύναψη σύμβασης μαζί σας. Εφόσον συναφθεί μια τέτοια σύμβαση, τα εν λόγω δεδομένα απαιτούνται τόσο
για την εφαρμογή της, όσο και για άλλες σχετικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις πολίτικες της Τράπεζας.
3.2 Για την προστασία έννομων συμφερόντων (άρθρο 6 παρ. 1 (στ))
Όπου είναι απαραίτητο και με την επιφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, η Τράπεζα
επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων, για τη διασφάλιση των
έννομων συμφερόντων της ή των έννομων συμφερόντων τρίτων μερών.
Με βάση τα έννομα συμφέροντα, η Τράπεζα επιδιώκει κυρίως να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία της, την
ασφάλεια των πελατών καθώς και των εργαζομένων της.
Ενδεικτικά παραδείγματα όπου μια τέτοια επεξεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι τα εξής:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

στα πλαίσια λειτουργίας και ασφάλειας της πληροφοριακής (IT) υποδομής της Τράπεζας
στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων της Τράπεζας.
για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των προϊόντων της Τράπεζας.
στα πλαίσια καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς διερεύνησης καθώς και βελτίωσης της
ποιότητας εξυπηρέτησης.

3.3 Με βάση συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 (α))
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Σε περίπτωση που συγκατατεθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους
σκοπούς, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εν λόγω συγκατάθεσή.
Σημειώνεται ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και η Τράπεζα θα τερματίσει
οποιαδήποτε σχετική πράξη επεξεργασίας. Η εν λόγω ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία υποβλήθηκαν πριν από την ανάκληση.
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3.4 Λόγω συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παρ. 1 (γ)) ή / και για την εκπλήρωση
καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 (ε))
Η Τράπεζα υπόκειται σε διάφορες νομικές υποχρεώσεις καθώς και σε απαιτήσεις κανονιστικών/ νομικών
διατάξεων τις οποίες οφείλει να εφαρμόζει. Ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις της αίτησής σας /
υποβολής του βιογραφικού σας για απασχόληση στην Τράπεζα, οι σκοποί επεξεργασίας ενδέχεται να
περιλαμβάνουν ελέγχους επαλήθευσης ταυτότητας.
4. Ποιος λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα;
A. Εντός της Τράπεζας
Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Τράπεζας, διάφορα τμήματά της ενδέχεται να λάβουν και να
επεξεργαστούν προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε η Τράπεζα να μπορεί να αξιολογήσει την αίτησή
σας για απασχόληση/το βιογραφικό σας σημείωμα, καθώς και να εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές
της υποχρεώσεις.
Β. Εκτός της Τράπεζας
Η Τράπεζα μπορεί κατά καιρούς να αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε
τρίτα πρόσωπα αναφερόμενα ως «Εκτελούντες την Επεξεργασία» (π.χ. συμβουλευτική υπηρεσία
Ανθρώπινου Δυναμικού). Στις εν λόγω περιπτώσεις, τα δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται σε τρίτους είναι
περιορισμένα στο ελάχιστο απαιτούμενο και χρησιμοποιούνται μόνο για καθορισμένους και ρητούς
σκοπούς.
Περαιτέρω, η Τράπεζα διασφαλίζει ότι ο εκάστοτε Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει τις κατάλληλες
εγγυήσεις και ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (π.χ. μέσω
συμβάσεων τήρησης εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων).
Ενδεικτικά, και χωρίς περιορισμό, οι Εκτελούντες την Επεξεργασία της Τράπεζας περιλαμβάνουν:
 Εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
 Εταιρείες / άτομα τα οποία παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, για παράδειγμα σύμβουλοι σε
θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.
 Εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες αρχειοθέτησης.
5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρεί η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα;
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Α. Αιτήσεις για απασχόληση
Η Τράπεζα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.
Εάν η αίτησή σας δεν είναι επιτυχής, η Τράπεζα θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για 3 (τρεις)
μήνες, σε περίπτωση που η κενή θέση είναι ξανά διαθέσιμη.
B. Υποβολή βιογραφικού σημειώματος
Η Τράπεζα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο αφού λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας, και
τα διατηρεί για περίοδο 2 (δύο) ετών. Έπειτα από τη λήξη αυτής της χρονικής περιόδου, μπορείτε να
ζητήσετε από την Τράπεζα να παρατείνει την εν λόγω περίοδο για άλλα 2 (δύο) έτη.
6. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (δηλαδή σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου - ΕΟΧ).
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7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό;
Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό είναι τα εξής:
i.

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (ενότητα 15): Μπορείτε να ζητήσετε και
να λάβετε από την Τράπεζα πληροφορίες ή / και αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων
δωρεάν.

ii.

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων (ενότητα 16): Μπορείτε να ζητήσετε
από την Τράπεζα να διορθώσει ή να συμπληρώσει τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή.

iii.

Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στην λήθη») (ενότητα 17): Μπορείτε να ζητήσετε από την
Τράπεζα να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα. Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα διατηρεί το
δικαίωμα να αρνηθεί τη εν λόγω διαγραφή σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η επεξεργασία για
την τήρηση νομικών της υποχρεώσεων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή/και για τη διεκδίκηση
νομικών αξιώσεων.

iv.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ενότητα 18):
Μπορεί να απαιτήσετε από την Τράπεζα να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας όταν
αμφισβητείτε την ακρίβεια τους, την νομιμότητα της επεξεργασίας τους ή/και για τον λόγο ότι δεν
είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας που είχαν συλλεγεί ή/και όταν έχετε ήδη εκφράσει
προς την Τράπεζα αντιρρήσεις στην επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με το δικαίωμα
εναντίωσης κατωτέρω και αναμένετε την θέση της Τράπεζας ως προς τους νόμιμους λόγους που
υπερισχύουν έναντι της δικής σας εναντίωσης.

v.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων (ενότητα 20): Μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα που σας
αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τύπο, για να τα
μεταφέρετε σε άλλους οργανισμούς/εταιρείες ή να ζητήσετε από την Τράπεζα να το πράξει εκ
μέρους σας απευθείας.

vi.

Δικαίωμα εναντίωσης (ενότητα 21): Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία
πραγματοποιείται με βάση το έννομο ή/και το δημόσιο συμφέρον. Σε περίπτωση που ασκήσετε το εν
λόγω δικαίωμα, η Τράπεζα δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εν λόγω
σκοπούς, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων,
δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη
νομικών αξιώσεων.

vii.

Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσής: Όπως αναφέρεται στην ενότητα 3.3 ανωτέρω, έχετε
ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία που προηγήθηκε της
ανάκλησης/απόσυρσης της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζεται και είναι καθόλα νόμιμη.

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν με τους περιορισμούς που προβλέπονται στον Κανονισμό.
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα ή για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με
τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας (dpo@ancoriabank.com) ή με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
(careers@ancoriabank.com).
8. Που μπορείτε να αποταθείτε για υποβολή παραπόνου;
Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε παράπονο και/ή διαφωνία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, καλείστε όπως ειδοποιήσετε σχετικά την Τράπεζα μέσω των
καναλιών επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω, και η Τράπεζα θα αναλάβει να διερευνήσει και να σας
ενημερώσει άμεσα σχετικά με το παράπονό σας.
Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο γραφείο της Επιτρόπου
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελιών, μπορείτε να αποταθείτε στην σχετική ιστοσελίδα
(http://www.dataprotection.gov.cy).
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

9. Είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Α. Αιτήσεις για απασχόληση
Προκειμένου η Τράπεζα να μπορέσει να αξιολογήσει την αίτησή σας για απασχόληση, κατά τη διαδικασία
πρόσληψης, κρίνεται αναγκαίο να παρέχετε προσωπικά δεδομένα, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για
τους εν λόγω σκοπούς.
B. Υποβολή βιογραφικού σημειώματος
Η υποβολή του βιογραφικού σημειώματός σας κρίνεται αναγκαία προκειμένου η Τράπεζα να μπορέσει να
αξιολογήσει την καταλληλότητα σας για οποιαδήποτε ανοιχτή θέσης εργασίας για απασχόληση.
10. Κατά πόσο λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων;;
Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων προκύπτει από διαδικασία λήψης απόφασης μέσω
αυτοματοποιημένων μέσων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση,
πχ. αυτόματη άρνηση αίτησης για πιστωτική διευκόλυνση.
Κατά κανόνα, η Τράπεζα δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις.
11. Χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για κατάρτιση προφίλ;
Η κατάρτιση προφίλ προκύπτει από αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η οποία έχει
ως στόχο την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών σας πτυχών. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα δεν θα
επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σας για κατάρτιση προφίλ στα πλαίσια της αίτησής σας για
απασχόληση και/ή ως αποτέλεσμα της υποβολής του βιογραφικού σας σημειώματος.
12. Τροποποίηση/επικαιροποίηση της Ενημέρωσης
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Ενημέρωση, ενημερώνοντας σας
κάθε φορά αναλόγως.
Σε κάθε περίπτωση, καλείστε όπως περιοδικά ανατρέχετε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας
(www.ancoriabank.com) και να ενημερώνεστε σχετικά για την επικαιροποιημένη έκδοση της Ενημέρωσης
και/ή για τυχόν άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
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Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας για
οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση.

Σελίδα 5 από 5

Ancoria Bank Ltd | Κεντρικά Γραφεία: Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 12, 1ος όροφος, 1080 Λευκωσία
T: +357 22 849001, Φ: +357 22 849002, Ε: info@ancoriabank.com | SWIFT Code: ANCOCY2N
Αρ. Εγγραφής: HE 324539 | Εγγεγραμμένο Γραφείο: Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 12, 1ος όροφος, 1080 Λευκωσία, Τ.Θ. 23418, 1683 Λευκωσία, Κύπρος

