Δήλωση Απορρήτου για Εξωτερικούς Υποψηφίους
Προκειμένου να επεξεργαστούμε την αίτησή σας για εργασία στην AstraZeneca , οι εταιρείες
του Ομίλου AstraZeneca ("AstraZeneca", "Εμείς", "Μας", "Δικά μας") θα συλλέξουν,
χρησιμοποιήσουν ή κοινοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω της
ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής και/ή το βιογραφικό σας σημείωμα καθώς και άλλα σχετικά
έγγραφα και δεδομένα σας που παρέχονται σε Εμάς από τρίτους φορείς ή ιστοσελίδες
αναζήτησης εργασίας, κατά περίπτωση.
Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε όσον αφορά τους υποψηφίους
μας καθορίζονται από τις απαιτήσεις της χώρας στην οποία ο εκάστοτε υποψήφιος διαμένει
και περιλαμβάνουν εν γένει το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του, δεδομένα
για την προηγούμενη απασχόλησή του, την εκπαίδευση και τις δεξιότητές του. Σε περίπτωση
που προσκληθείτε για συνέντευξη, και στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από την εθνική
νομοθεσία και σχετικά με τον συγκεκριμένο τόπο διαμονής, ενδέχεται, επιπλέον, να
συλλέξουμε και κάποια άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως ποινικό μητρώο ή άλλα δεδομένα
τα οποία προέκυψαν κατά τον έλεγχο του υποβάθρου του εν λόγω υποψηφίου καθώς και
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη φυλή/την εθνικότητα/το θρήσκευμα/τυχόν
αναπηρία του υποψηφίου, για σκοπούς νόμιμης δήλωσης πολυμορφίας, όπου αυτή
απαιτείται, καθώς και για την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εργατικού
δυναμικού Μας. Ενδέχεται, επιπρόσθετα, να διατηρήσουμε τις πληροφορίες που λάβαμε από
τα πρόσωπα που σας πήραν συνέντευξη.
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποφασίσουμε για την
καταλληλότητά σας να εργαστείτε για τη θέση για την οποία αιτηθήκατε,
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και κατάταξης των δεξιοτήτων και της εμπειρίας σας,
καθώς και προκειμένου να σας κρατούμε ενήμερους για την πρόοδό σας. Υπό συγκεκριμένες
συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων, επικοινωνώντας με την AstraZeneca εδώ. Εάν η αίτησή σας εγκριθεί, θα
χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διοίκησης προσωπικού και
διεκπεραίωσης ενδεδειγμένων ελέγχων τόσο του ιστορικού σας όσο και ασφαλείας.
Εάν η αίτησή σας δεν εγκριθεί, θα θέλαμε να διατηρήσουμε αρχείο των πληροφοριών σας
προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες του Ομίλου AstraZeneca, σε
περίπτωση που προκύψουν άλλες κατάλληλες θέσεις εργασίας, οι οποίες πιστεύουμε ότι
ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Η εταιρεία του Ομίλου AstraZeneca που διαχειρίζεται την
πρόσληψη, θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα Διεθνή Πρότυπα περί Απορρήτου των
Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας (διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα).
Όπως και εντός των εταιρειών του Ομίλου AstraZeneca, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα σε έμπιστα τρίτα μέρη, όπως σε παρόχους Τηλεπικοινωνιών και
Πληροφορικής, για σκοπούς ανάπτυξης συστημάτων και τεχνικής υποστήριξης, σε
Πρακτορεία Απασχόλησης προκειμένου να Μας βοηθήσουν στον εντοπισμό και την πρόσληψη
κατάλληλων υποψηφίων, σε εταιρείες που έχουν συμβληθεί με Εμάς για τη διεκπεραίωση
ελέγχων του ιστορικού του κάθε υποψηφίου, όπου αυτό απαιτείται, σε κάποιον διάδοχο ή
επιχειρηματικό εταίρο της AstraZeneca ή σε κάποια εταιρεία του Ομίλου AstraZeneca σε
περίπτωση που αυτή πωλήσει, εκχωρήσει ή ξεκινήσει μία συνεργασία/κοινοπραξία για το
σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων της, σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, όπου υφίσταται
ανάγκη υποβολής νομικών αναφορών. Τέτοιες εταιρείες του Ομίλου AstraZeneca και τέτοια
τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι εγκατεστημένα οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων
χωρών, οι οποίες ενδέχεται να μην προσφέρουν την ίδια νομική προστασία για τα προσωπικά
δεδομένα, με την χώρα στην οποία διαμένετε.
Λίστα των εταιρειών του Ομίλου AstraZeneca καθώς και η έδρα αυτών είναι διαθέσιμη στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.astrazeneca.com/global/en/global.html; Ανεξαρτήτως
της χώρας στην οποία μεταφέρονται τα προσωπικά σας δεδομένα, η AstraZeneca θα
εφαρμόσει τις απαραίτητες εγγυήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της χώρας θα

μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα και Εμείς θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας αυτά
αυστηρά και μόνο για λόγους ενημέρωσης και σύμφωνα με τους κατάλληλους ελέγχους (όπως
τους Δεσμευτικοί Εταιρικούς Κανόνες της AstraZeneca και τις τυποποιημένες συμβατικές
ρήτρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ή έτερα ισοδύναμα μέσα). Έχετε το
δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των παραπάνω, κατόπιν αιτήματός σας, επικοινωνώντας με
την AstraZeneca στην ηλεκτρονική διεύθυνση Privacy@astrazeneca.com.
Η AstraZeneca θα αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία και την Πολιτική Μας περί διατήρησης εγγράφων, για όσο χρονικό διάστημα
απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών ή συμβατικών υποχρεώσεών Μας ή για τη
δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση τυχόν νομικών απαιτήσεων. Όταν τα προσωπικά
σας δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για τους παραπάνω σκοπούς, θα καταστρέφονται με
ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εσωτερική Πολιτική της
AstraZeneca περί διατήρησης εγγράφων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.astrazenecapersonaldataretention.com;
• Εάν αποδεχτείτε μια πρόταση συνεργασίας με Εμάς, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν
συλλεχθεί πριν την πρόσληψή σας, θα αποτελέσουν μέρος του προσωπικού σας αρχείου σε
Εμάς και θα διατηρηθούν καθ όλη τη διάρκεια απασχόλησής σας στην AstraZeneca καθώς και
για κάποια επιπλέον έτη μετά τη λήξη της μεταξύ μας συνεργασίας, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω.
• Ακόμη και στην περίπτωση που η AstraZeneca δεν σας προσλάβει, θα διατηρήσουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να θέτουμε υπόψη σας τυχόν νέες θέσεις εργασίας.
Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να
διατηρηθούν για χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τα δύο (2) έτη, εκτός εάν απαιτείται
μεγαλύτερο διάστημα διατήρησης αυτών για την εκπλήρωση των νομικών ή συμβατικών
υποχρεώσεών Μας ή για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση τυχόν νομικών
απαιτήσεων.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AstraZeneca εδώ ανά πάσα στιγμή προκειμένου να
ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε, να διορθώσετε τυχόν λάθη
ή να ζητήσετε τη διαγραφή τους ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους
τύπους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε και πρέπει να
τροποποιήσετε τα τηρούμενα από Εμάς προσωπικά δεδομένα, σε περίπτωση που
μεταβληθούν τα προσόντα σας ή/και οι συνθήκες. Εάν ένα τέτοιο αίτημά σας έχει ως
αποτέλεσμα την αθέτηση των υποχρεώσεων της AstraZeneca ή των θυγατρικών εταιρειών
αυτής που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία, τους κανονισμούς ή τους κώδικες ορθής
πρακτικής, τότε η AstraZeneca ενδέχεται να μην δύναται να συμμορφωθεί με το αίτημά σας
αυτό, αλλά θα διατηρείτε ακόμη το δικαίωμα να ζητήσετε να μην χρησιμοποιηθούν τα
προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε νεότερη επεξεργασία. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα
στη φορητότητα των δεδομένων σας σε έτερο Υπεύθυνο Επεξεργασίας, υπό συγκεκριμένες
συνθήκες.
Η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σας σε Εμάς είναι εντελώς προαιρετική. Ωστόσο, σε
περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε επαρκείς πληροφορίες για εσάς, ενδέχεται να μην
μπορέσουμε να αξιολογήσουμε επαρκώς την καταλληλότητά σας για τις προσφερόμενες
θέσεις εργασίας ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας για αυτές.
Η AstraZeneca έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την έλεγχο της
συμμόρφωσής της με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, με τον οποίο
μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Privacy@astrazeneca.com; σε
περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε ερώτημα ή ανησυχία αναφορικά με την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων. Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την
AstraZeneca καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, μπορείτε επίσης να υποβάλετε
καταγγελία στην αντίστοιχη Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη χώρα κατοικίας σας.
Μπορείτε να βρείτε την Εποπτική Αρχή της χώρας σας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας
αυτής
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm;

Με την γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας
στην AstraZeneca για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που αυτό
επιτρέπεται εκ της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως αναλυτικώς περιγράφεται στην παρούσα
Δήλωση. Βεβαιώνετε, επιπλέον, ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει είναι ακριβείς και
πλήρεις και συναινείτε στην εκ μέρους της AstraZeneca επαλήθευση της ακρίβειας και
πληρότητάς τους, όπου απαιτείται.

