ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου )
Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους υποβάλλοντες αίτηση συμμετοχής με σκοπό
την επιλογή υποψηφίου για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού επιστημονικού προσωπικού
στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2022 της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι θα τηρηθεί αρχείο μη
ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα γίνει επεξεργασία τέτοιων δεδομένων
για τους παρακάτω σκοπούς.
Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση
Ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η επιλογή υποψηφίου
για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο πλαίσιο της
Προκήρυξης 1/2022 της Τράπεζας της Ελλάδος. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο
συμβατικής σχέσης μεταξύ των υποκειμένων και της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 6 παρ. 1
(β) ΓΚΠΔ).
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος είναι
δεδομένα που αφορούν σε στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα (π.χ.
διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) και στοιχεία εκπαίδευσης και εργασιακής προϋπηρεσίας.
Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες
ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους.
Αποδέκτες
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί με την συνεπικουρία της εταιρείας «ICAP People Solutions
Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού» την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων που η ίδια συγκεντρώνει. Τα παραπάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν
προωθούνται και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των αρμοδίων Τμημάτων και
υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, της εταιρείας «ICAP People Solutions Ανώνυμη
Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού» και των συνεργατών της, η οποία ενεργεί εν
προκειμένω ως εκτελών την επεξεργασία για την Τράπεζα της Ελλάδος.
Με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται πιο πάνω ασχολούνται
μόνον αρμόδια στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και στελέχη της εταιρείας «ICAP
People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού» ή συνεργάτες της
υπό τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω, τα οποία έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις
νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία.
Υπεύθυνος επεξεργασίας
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα στην Αθήνα (Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50, τηλ. 210320 1111), η οποία καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Εκπρόσωπος υπευθύνου επεξεργασίας
Αρμόδιο στέλεχος για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι ο επικεφαλής της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail:
sec.HROrgs@bankofgreece.gr) και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας της
Ελλάδος (e-mail: dpo@bankofgreece.gr).

Χρόνος αποθήκευσης δεδομένων
Η Τράπεζα της Ελλάδος αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψηφίων για 5
έτη μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της Προκήρυξης.
Δικαιώματα υποκειμένων προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο υποψήφιος ως υποκείμενο των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για
πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της
επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν ή δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία ή
ανάκλησης συγκατάθεσης, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που τον αφορούν. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του υποκειμένου
πραγματοποιείται με την υποβολή σχετικής αίτησης στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του υποκειμένου.
Ο υποψήφιος ως υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας,
καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος και
συγκεκριμένα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (e-mail: dpo@bankofgreece.gr).

