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Περιορισμένη Δήλωση Απορρήτου Sova Assessment
(Υποψήφιοι)
Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου παρέχεται για όλους τους υποψηφίους και τα άτομα που
αποστέλλουν προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό εργαλείο
αξιολόγησης και στις σχετικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη Sova Assessment
Limited (Εργαλεία Sova Assessment). Τα Εργαλεία Sova Assessment παρέχονται για
λογαριασμό ενός εργοδότη, δυνητικού εργοδότη ή άλλου οργανισμού πελάτη που έχει
αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα Εργαλεία Sova Assessment (Οργανισμός Πελάτης) ως
μέρος συγκεκριμένης εκστρατείας προσλήψεων ή παρόμοιου έργου.
Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, ως υποψήφιος ή άτομο νοείται κάθε
άτομο που είτε αναζητεί απασχόληση σε έναν Οργανισμό Πελάτη είτε βρίσκεται στη
διαδικασία εκστρατείας προσλήψεων ή ανάπτυξης είτε παρόμοιου έργου.
Ως Νομοθεσία Περί Προστασίας Δεδομένων νοείται ο Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου), ο Νόμος
περί Προστασίας Δεδομένων του 2018 (DPA 2018), οι Κανονισμοί για την Ιδιωτική Ζωή και
τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Οδηγία ΕΚ) του 2003 (PECR) και κάθε άλλη εφαρμοστέα
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου που ισχύει κατά καιρούς
μαζί με (όταν ο Οργανισμός Πελάτης βρίσκεται στην ΕΕ) τον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ της ΕΕ) 2016/679) και κάθε άλλη νομοθεσία περί
προστασίας δεδομένων της ΕΕ που ισχύει κατά καιρούς.
Ο ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου είναι παρόμοιος με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ. Στην παρούσα, κάθε
αναφορά μόνο στον «ΓΚΠΔ» θα σημαίνει τόσο τον ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και
τον ΓΚΠΔ της ΕΕ.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Sova Assessment έχει δεσμευτεί να ενεργεί σύμφωνα με την τρέχουσα Νομοθεσία Περί
Προστασίας Δεδομένων και συνεπώς, να προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητό σας. Η
παρούσα Δήλωση Απορρήτου παραθέτει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα και
περιλαμβάνει:
•

τη θέση μας, για τους σκοπούς της Νομοθεσίας Περί Προστασίας Δεδομένων.
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•

το πεδίο εφαρμογής και τα άτομα που καλύπτει η δήλωση όσον αφορά τα
προσωπικά δεδομένα.

•

ποιοι είμαστε και με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε.

•

τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και διατηρούμε για εσάς.

•

τον τρόπο που συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα.

•

τον τρόπο που αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα.

•

οι νομικές βάσεις μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

•

πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά σε τρίτους και τις διεθνείς διαβιβάσεις.
διαβίβαση.

•

τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων.

2. ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΩΣ ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Για τους σκοπούς της Νομοθεσίας Περί Προστασίας Δεδομένων, η Sova Assessment
ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων ενός υποψηφίου. Αυτό σημαίνει ότι η Sova επεξεργάζεται τα
προσωπικά σας δεδομένα έπειτα από εντολή του Οργανισμού Πελάτη (δηλ. του εργοδότη ή
δυνητικού εργοδότη με τον οποίο σχετίζεστε) ο οποίος μας έχει αναθέσει τη χρήση των
Εργαλείων Sova Assessment.
Ο Οργανισμός Πελάτης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς της
Νομοθεσίας Περί Προστασίας Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τον Οργανισμό Πελάτη θα
περιλαμβάνονται στη Δήλωση Απορρήτου του Οργανισμού Πελάτη.
3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου παρέχεται για όλους τους υποψηφίους των οποίων τα
προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω καταχώρισης από τους ίδιους στα Εργαλεία Sova
Assessment, όταν παρέχονται σχόλια έπειτα από την ολοκλήρωση μιας διαδικτυακής
αξιολόγησης ή/και έπειτα από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης ή
ανάπτυξης ή παρόμοιου έργου. Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει επίσης όλους τους
υποψηφίους των οποίων τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω του Οργανισμού
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Πελάτη (ο εργοδότης ή δυνητικός εργοδότης με τον οποίο σχετίζεστε) και παρέχονται σε
εμάς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας Περί Προστασίας Δεδομένων.
4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ
4.1

Ποιοι είμαστε

Είμαστε η Sova Assessment Limited, μια εταιρεία καταχωρισμένη στην Αγγλία με έδρα
στη διεύθυνση Sterling House, 19/23 High Street, Kidlington, Oxfordshire, England,
OX5 2DH.
Η Sova Assessment Limited European Office βρίσκεται στο Suite 2241, 26 Upper
Pembroke Street, Dublin 2.
Είμαστε ειδικοί στις διαδικτυακές αξιολογήσεις και έχουμε ως στόχο να βοηθούμε τους
εργοδότες να λαμβάνουν ακριβείς και τεκμηριωμένες αποφάσεις, καθώς και να
διασφαλίσουμε ότι οι αξιολογήσεις προσφέρουν τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία για τους
υποψήφιους.
Παρέχουμε λύσεις ψηφιακής αξιολόγησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ταλέντου
καθώς και μια σειρά εξατομικευμένων λύσεων εκπαίδευσης.
4.2 Καθήκοντα
Η Sova Assessment διαθέτει έναν Διαχειριστή Προστασίας Δεδομένων ο οποίος είναι
υπεύθυνος, εντός της επιχείρησης, για τη διασφάλιση ότι η παρούσα δήλωση διατίθεται
στους υποψήφιους πριν από τη συλλογή/επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
από τη Sova Assessment.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Διαχειριστή Προστασίας Δεδομένων στην
παρακάτω διεύθυνση (αν και θα συνιστούσαμε να επικοινωνήσετε πρώτα με τον
Οργανισμό Πελάτη - καθώς είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων - αν έχετε
ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα):
•

compliance@sovaassessment.com

•

0207 947 4330

Η Sova Assessment έχει συνάψει σύμβαση με τη GRCI Law για να ενεργεί ως ο
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της. Κατά περίπτωση, η Sova Assessment θα
ζητεί τις συμβουλές, την καθοδήγηση και τη γνώμη του ΥΠΔ όποτε είναι απαραίτητο.
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5. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Παρακάτω παρατίθενται τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό
του Πελάτη της Sova όταν χρησιμοποιείτε τα Εργαλεία Sova Assessment:
Τύπος προσωπικών δεδομένων:

Πηγή:

Όνομα και διεύθυνση email

Εσείς - όταν συμπληρώνετε μια
διαδικτυακή αξιολόγηση, όταν παρέχονται
σχόλια έπειτα από την ολοκλήρωση μιας
διαδικτυακής αξιολόγησης ή/και όταν
συμμετέχετε σε οποιαδήποτε διαδικασία
πρόσληψης ή ανάπτυξης ή παρόμοιο
έργο.
Ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν
δεδομένα από τον Οργανισμό Πελάτη (ο
εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον
οποίο σχετίζεστε)

Όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό

Δημιουργείται αυτόματα από την
πλατφόρμα διαδικτυακών αξιολογήσεών
μας

Αριθμός επικοινωνίας

Εσείς - έπειτα από την ολοκλήρωση μιας
διαδικτυακής αξιολόγησης όπου σας
παρέχονται σχόλια.

Ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν
δεδομένα από τον Οργανισμό Πελάτη (ο
εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον
οποίο σχετίζεστε)
Ηλικία

Εσείς - όταν συμπληρώνετε μια
διαδικτυακή αξιολόγηση, όταν παρέχονται
σχόλια έπειτα από την ολοκλήρωση μιας
διαδικτυακής αξιολόγησης ή/και όταν
συμμετέχετε σε οποιαδήποτε διαδικασία
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πρόσληψης ή ανάπτυξης ή παρόμοιο
έργο.
Ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν
δεδομένα από τον Οργανισμό Πελάτη (ο
εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον
οποίο σχετίζεστε)
Η φωτογραφία σας

Ενδέχεται να σας ζητηθεί από τον
Οργανισμό Πελάτη (ο
εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον
οποίο σχετίζεστε) όταν συμμετέχετε σε
οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης ή
ανάπτυξης ή παρόμοιο έργο.

Συνέντευξη μέσω βίντεο

Μπορεί να σας ζητηθεί να συμμετάσχετε
σε μια συνέντευξη μέσω βίντεο ως μέρος
της διαδικασίας πρόσληψης ή/και
ανάπτυξης ή παρόμοιου έργου.

Πληροφορίες που συλλέγονται και
καταχωρούνται σε βιογραφικό σημείωμα

Ενδέχεται να σας ζητηθεί από τον
Οργανισμό Πελάτη (ο
εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον
οποίο σχετίζεστε) όταν συμμετέχετε σε
οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης ή
ανάπτυξης ή παρόμοιο έργο.

Πληροφορίες για τυχόν αναπηρία που έχετε

Εσείς - όταν συμπληρώνετε μια
διαδικτυακή αξιολόγηση ή/και όταν
συμμετέχετε σε οποιαδήποτε διαδικασία
πρόσληψης ή ανάπτυξης ή παρόμοιο
έργο.
Ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν
δεδομένα απευθείας από τον Οργανισμό
Πελάτη (ο εργοδότης/δυνητικός
εργοδότης με τον οποίο σχετίζεστε)
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Λεπτομέρειες σχετικά με την εκπαίδευση και
το ιστορικό απασχόλησής σας

Εσείς - όταν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε
διαδικασία πρόσληψης ή ανάπτυξης ή
παρόμοιο έργο. Ενδέχεται επίσης να
συλλεχθούν δεδομένα από τον Οργανισμό
Πελάτη (ο εργοδότης/δυνητικός
εργοδότης με τον οποίο σχετίζεστε)

Διεύθυνση IP

Εσείς - όταν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε
διαδικασία πρόσληψης ή ανάπτυξης ή
παρόμοιο έργο.

6. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό του Οργανισμού Πελάτη ο
οποίος μας έχει αναθέσει τη χρήση των Εργαλείων Sova Assessment (και σχετικών
υπηρεσιών) για τους ακόλουθους σκοπούς:
Τύπος προσωπικών δεδομένων:

Σκοπός:

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός

Για να σας σταλεί μια πρόσκληση που
παράγεται από υπολογιστή, χάρη στην
οποία θα μπορέσετε να συμπληρώσετε τη
διαδικτυακή αξιολόγηση.

τηλεφώνου και όνομα χρήστη ή παρόμοιο
αναγνωριστικό

Για να παρασχεθεί σε εσάς ή/και στον
Οργανισμό Πελάτη (ο
εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον
οποίο σχετίζεστε) μια αναφορά
αξιολόγησης που παραθέτει τα
αποτελέσματα της αξιολόγησής σας.
Για τη διεξαγωγή της συνεδρίας παροχής
σχολίων με εμάς, όπου παρέχονται σχόλια
μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικτυακής
αξιολόγησης.
Για να μπορεί ο εργοδότης να λάβει
ακριβείς και τεκμηριωμένες αποφάσεις
ως μέρος της διαδικασίας, όταν
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συμμετέχετε σε οποιαδήποτε διαδικασία
πρόσληψης ή ανάπτυξης ή παρόμοιο
έργο.
Ηλικία

Τη χρησιμοποιούμε μόνο για σκοπούς
έρευνας και ανάπτυξης, σε
ανωνυμοποιημένη μορφή, για τη
δημιουργία ψυχομετρικών κανόνων και
δεδομένων εγκυρότητας ή/και για τη
δημιουργία ψυχομετρικών εγχειριδίων

Η φωτογραφία σας

Για να μπορεί ο Οργανισμός Πελάτης (ο
εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον
οποίο σχετίζεστε) να σας ταυτοποιήσει
όταν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε
διαδικασία πρόσληψης ή ανάπτυξης ή
παρόμοιο έργο.

Συνέντευξη μέσω βίντεο

Για χρήση ως μέρος της διαδικασίας
πρόσληψης ή ανάπτυξης ή παρόμοιου
έργου, ώστε ο Οργανισμός Πελάτης (ο
εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον
οποίο σχετίζεστε) να μπορεί να λάβει
ακριβείς και τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Πληροφορίες που συλλέγονται και
καταχωρούνται σε βιογραφικό σημείωμα

Για χρήση ως μέρος της διαδικασίας
πρόσληψης ή ανάπτυξης ή παρόμοιου
έργου, ώστε ο Οργανισμός Πελάτης (ο
εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον
οποίο σχετίζεστε) να μπορεί να λάβει
ακριβείς και τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Πληροφορίες για τυχόν αναπηρία που έχετε

Όταν απαιτείται να γίνουν εύλογες
προσαρμογές προκειμένου να μπορέσετε
να συμπληρώσετε τη διαδικτυακή
αξιολόγηση ή/και να συμμετάσχετε σε
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οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης ή
ανάπτυξης ή παρόμοιο έργο.
Λεπτομέρειες σχετικά με την εκπαίδευση και

Τη χρησιμοποιούμε μόνο για σκοπούς

το ιστορικό απασχόλησής σας

έρευνας και ανάπτυξης, σε
ανωνυμοποιημένη μορφή, για τη
δημιουργία ψυχομετρικών κανόνων και
δεδομένων εγκυρότητας ή/και για τη
δημιουργία ψυχομετρικών εγχειριδίων

Η διεύθυνση IP σας

Για τη λειτουργία της πλατφόρμας μας

7. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που
περιλαμβάνονται στη σύμβαση με τον Οργανισμό Πελάτη. Το νομικό έρεισμα για την
επεξεργασία των δεδομένων σας προέρχεται από αυτό του Οργανισμού Πελάτη (ο
εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον οποίο σχετίζεστε) και περιλαμβάνει:
Έννομο Συμφέρον
•

για την παροχή των διαδικτυακών ψυχομετρικών αξιολογήσεων μας και τυχόν
άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.

•

για τη διευκόλυνση του Οργανισμού Πελάτη (ο εργοδότης/δυνητικός εργοδότης
με τον οποίο σχετίζεστε) να λάβει ακριβείς και τεκμηριωμένες αποφάσεις για
τους δικούς του σκοπούς πρόσληψης ή/και ανάπτυξης.

•

για την παροχή σχολίων για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων σε εσάς ως
άτομο.

•

για την ενημέρωση των αρχείων μας.

•

για τη διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης για τη βελτίωση των προϊόντων και
υπηρεσιών μας.

Εκτέλεση Σύμβασης
•

για την εκτέλεση μιας σύμβασης (όπως υφιστάμενης σύμβασης εργασίας) ή για
την ανάληψη ενεργειών πριν από τη σύναψη σύμβασης (όπως δυνητική νέα
σύμβαση εργασίας για νέο υποψήφιο εργαζόμενο).
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Συγκατάθεση:
•

όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων ειδικής κατηγορίας (τα οποία
επεξεργαζόμαστε μόνο όταν απαιτείται από τον Οργανισμό Πελάτη).

Τύπος προσωπικών δεδομένων:

Νομική βάση για την επεξεργασία:

Όνομα και διεύθυνση email

Έννομο Συμφέρον
Εκτέλεση σύμβασης

Όνομα χρήστη ή παρόμοιο
αναγνωριστικό

Έννομο Συμφέρον

Αριθμός επικοινωνίας

Έννομο Συμφέρον

Ηλικία

Έννομο Συμφέρον

Η φωτογραφία σας

Έννομο Συμφέρον

Συνέντευξη μέσω βίντεο

Έννομο Συμφέρον

Πληροφορίες που συλλέγονται και
καταχωρούνται σε βιογραφικό
σημείωμα

Έννομο Συμφέρον

Πληροφορίες για τυχόν αναπηρία που
έχετε

Έννομο Συμφέρον

Λεπτομέρειες σχετικά με την
εκπαίδευση και το ιστορικό
απασχόλησής σας

Έννομο Συμφέρον

Η διεύθυνση IP σας

Έννομο Συμφέρον
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8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων σας για λογαριασμό του Οργανισμού
Πελάτη (ο εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον οποίο σχετίζεστε) μόνο όταν έχετε δώσει
τη συγκατάθεσή σας. Αυτές οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων είναι μόνο όσα παρέχονται
από εσάς, το υποκείμενο των δεδομένων, και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς μόνο
όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας όταν συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία
Sova Assessment για τους σκοπούς της εκστρατείας ή του έργου προσλήψεων του
Οργανισμού Πελάτη.

Οι ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:
Τύπος προσωπικών δεδομένων:

Νομική βάση για την επεξεργασία:

Υπηκοότητα

Έννομο Συμφέρον

Φύλο

Συγκατάθεση

Εθνικότητα
Φυλή
Καθώς και τυχόν πρόσθετες ειδικές
κατηγορίες δεδομένων που μπορεί να
ζητηθούν από τον Οργανισμό Πελάτη (ο
εργοδότης με τον οποίο σχετίζεστε)
9. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Απαιτείται συγκατάθεση προκειμένου η Sova Assessment να επεξεργαστεί τις ειδικές
κατηγορίες δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω. Η συγκατάθεση αυτή λαμβάνεται από
τον Οργανισμό Πελάτη (ο εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον οποίο σχετίζεστε) όταν
συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Sova Assessment πριν καταχωρίσετε
οποιαδήποτε πληροφορία στο εν λόγω εργαλείο.
Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών
δεδομένων ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με τον Οργανισμό Πελάτη (ο
εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον οποίο σχετίζεστε) για να τον ενημερώσετε ότι έχετε
αποσύρει τη συγκατάθεσή σας. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να
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επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Πελάτη βρίσκεται στη Δήλωση Απορρήτου του
Οργανισμού Πελάτη.
10. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Sova Assessment ενδέχεται να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη και για
τους σκοπούς που παρατίθενται παρακάτω:
Θυγατρικές εταιρείες της Sova Assessment
•

οποιαδήποτε από τις θυγατρικές μας για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, για
παράδειγμα, για τη δημιουργία ψυχομετρικών κανόνων και δεδομένων
εγκυρότητας ή/και για τη δημιουργία ψυχομετρικών εγχειριδίων. Για αυτόν τον
σκοπό, τα δεδομένα κοινοποιούνται μόνο σε ανώνυμη ή συγκεντρωτική μορφή.

Τρίτα μέρη (ενεργώντας ως υπεργολάβοι επεξεργασίας)
•

συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας προκειμένου να
παρέχουμε τα Εργαλεία Sova Assessment (και τις σχετικές υπηρεσίες).

•

προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής, διαχείρισης
συστημάτων και πλατφορμών, καθώς και προμηθευτές που παρέχουν
οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που συνδέεται με την υπηρεσία που παρέχουμε.

Όπως απαιτείται από τη Νομοθεσία Περί Προστασίας Δεδομένων, κάθε κοινοποίηση
προσωπικών δεδομένων υπόκειται στις κατάλληλες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και
στα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τα ακόλουθα.
•

ισχύουν σχετικές συμβατικές ρήτρες που διασφαλίζουν τον νομικό έλεγχο των
τρίτων μερών όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων.

•

οι διαδικασίες των τρίτων μερών ελέγχονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

11. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όταν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΕΟΧ (που
περιλαμβάνει όλες τις χώρες της ΕΕ καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη
Νορβηγία), λαμβάνουμε όλα τα εύλογα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η
προστασία που προσφέρεται από τον ΓΚΠΔ θα συνοδεύσει τα δεδομένα και ότι ο χειρισμός
των δεδομένων σας γίνεται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου
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και τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας Περί Προστασίας Δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι όταν
εξάγονται τα δεδομένα σας στο εξωτερικό, θα διασφαλίσουμε ότι τηρείται ένα από τα
ακόλουθα μέτρα:
•

τα μέτρα προστασίας της χώρας εκτός Ηνωμένου Βασιλείου/εκτός ΕΕ κρίνονται
επαρκή από την ΕΕ.

•

ισχύουν σχετικές συμβατικές ρήτρες που διασφαλίζουν τον νομικό έλεγχο των
τρίτων μερών όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων.

•

οι διαδικασίες των τρίτων μερών ελέγχονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

•

ισχύουν συγκεκριμένοι λόγοι για τη διαβίβαση (παρεκκλίσεις), όπως η
συγκατάθεση του ατόμου.

12. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Η Sova Assessment θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα
απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα
δεδομένα, όπως έχει συμφωνηθεί με τον Οργανισμό Πελάτη (ο εργοδότης/δυνητικός
εργοδότης με τον οποίο σχετίζεστε). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση
Απορρήτου του Οργανισμού Πελάτη.
Εκτός αν η Sova λάβει διαφορετικές οδηγίες από τον Οργανισμό Πελάτη, όλα τα
προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που συλλέγονται στα συστήματα της Sova θα
ανωνυμοποιούνται για τους σκοπούς της Sova 6 μήνες μετά την υποβολή τους και το
«ψηφιακό κλειδί» για την κατάργηση της ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων θα
δοθεί στον Οργανισμό Πελάτη. Στη συνέχεια, το ψηφιακό κλειδί θα διαγράφεται μόνιμα από
τα συστήματα της Sova.
Μετά την ανωνυμοποίησή τους, η Sova ενδέχεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα
δεδομένα για την ανάπτυξη νέων κανόνων και την ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσιών της
Sova. Η Sova ενδέχεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτά τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα
επ' αόριστον.
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης,
επικοινωνήστε μαζί μας (ανατρέξτε στην ενότητα 4.2 για τον τρόπο επικοινωνίας).
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13. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σημαίνει η λήψη αποφάσεων σχετικά με εσάς
χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Sova
Assessment, για λογαριασμό των πελατών μας (ο εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον
οποίο σχετίζεστε) συνήθως δεν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα στη διαδικασία πρόσληψης
ή ανάπτυξης, αλλά χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους εργοδότες να λάβουν ακριβείς
και τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Όταν ένας Οργανισμός Πελάτης (ο εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον οποίο
σχετίζεστε) χρησιμοποιεί τα Εργαλεία Sova Assessment με τέτοιον τρόπο που λαμβάνεται
μια απόφαση σχετικά με εσάς αποκλειστικά βάσει της αλληλεπίδρασής σας με τα Εργαλεία
Sova Assessment, τότε η χρήση αυτή θα γίνεται είτε ως απαίτηση για τη σύναψη, ή την
εκτέλεση, σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Πελάτη και εσάς, είτε βάσει της ρητής
συγκατάθεσής σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τη Νομοθεσία Περί Προστασίας
Δεδομένων έχετε διάφορα δικαιώματα σε σχέση με αυτήν την επεξεργασία,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εναντίωσης και του δικαιώματος εξασφάλισης
ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του Οργανισμού Πελάτη, έκφρασης άποψης και
αμφισβήτησης της απόφασης. Επικοινωνήστε με τον Οργανισμό Πελάτη (ο
εργοδότης/δυνητικός εργοδότης με τον οποίο σχετίζεστε) αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη
χρήση της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων σε αυτήν την περίπτωση.
14. ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Η Sova Assessment έχει δεσμευτεί να διαφυλάσσει τα δεδομένα σας. Ως εκτελών την
επεξεργασία δεδομένων διασφαλίζουμε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
προστασία από ενδεχόμενη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση στα
προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε. Η Sova Assessment
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση των δεδομένων σας.
•

τα δεδομένα των υποψήφιων ανωνυμοποιούνται 6 μήνες μετά την υποβολή
τους στα συστήματα της Sova, εκτός αν λάβει διαφορετικές οδηγίες από τον
Οργανισμό Πελάτη με τον οποίον σχετίζεστε (ανατρέξτε στην ενότητα 12
παραπάνω).

•

η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

•

έχουν τεθεί σε εφαρμογή ασφαλείς πολιτικές κρυπτογράφησης.
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•

εφαρμόζονται όλες οι προβλέψεις της πιστοποίησης ISO 27001.

15. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ανά πάσα στιγμή ενώ έχουμε στην κατοχή μας ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας
δεδομένα εσείς, το υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
•

Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των
πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή μας για εσάς.

•

Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε δεδομένα που
βρίσκονται στην κατοχή μας για εσάς και τα οποία είναι ανακριβή ή ελλιπή.

•

Δικαίωμα στη λήθη: σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε τη
διαγραφή από τα αρχεία μας των δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή μας
για εσάς.

•

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: όταν ισχύουν ορισμένες συνθήκες
έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

•

Δικαίωμα στη φορητότητα: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των
δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή μας για εσάς σε άλλον οργανισμό σε
ορισμένες περιπτώσεις.

•

Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένα είδη
επεξεργασίας, όπως η απευθείας εμπορική προώθηση.

•

Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

•

Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής: σε περίπτωση που απορρίψουμε το αίτημά
σας στα πλαίσια των δικαιωμάτων σας πρόσβασης, θα σας ενημερώσουμε για
τον λόγο. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 17 παρακάτω.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά επικοινωνώντας μαζί μας στην εξής διεύθυνση email –
compliance@sovaassessment.com
Όλα τα προαναφερθέντα αιτήματα θα προωθούνται στον Οργανισμό Πελάτη, ο οποίος
ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ή σε τρίτο μέρος, σε περίπτωση που
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εμπλέκεται τρίτο μέρος (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 10 παραπάνω) στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
16. ΑΛΛΑΓΕΣ
Ενδέχεται να ενημερώνουμε και να αλλάζουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου κατά
καιρούς. Κάθε ενημέρωση θα δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.
17. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που
υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας από τη Sova Assessment (ή τρίτα μέρη
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10 παραπάνω), ή σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της
καταγγελίας σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στην εποπτική
αρχή και τους εκπροσώπους προστασίας δεδομένων της Sova Assessment.
Η Sova Assessment έχει συνάψει σύμβαση με τη GRCI Law για να ενεργεί ως ο
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της. Κατά περίπτωση, η Sova Assessment θα
ζητεί τις συμβουλές, την καθοδήγηση και τη γνώμη του ΥΠΔ όποτε είναι απαραίτητο.

Τα στοιχεία για καθέναν από τους υπεύθυνους επικοινωνίας είναι:
Όνομα υπεύθυνου
επικοινωνίας

Εποπτική αρχή

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Διεύθυνση (γραμμή 1):

UK Information
Commissioner’s Office
(ICO)

GRCI Law

Διεύθυνση (γραμμή 2):

Wycliffe House, Water
Lane

GRC International Group Plc
Unit 3, Clive Court
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Διεύθυνση (γραμμή 3):

Wilmslow

Bartholomew’s Walk
Cambridgeshire Business Park

Διεύθυνση (γραμμή 4):

Cheshire

Ely
Cambridgeshire

ΤΚ:

SK9 5AF

CB7 4EA

Διεύθυνση email:

casework@ico.org.uk

compliance@sovaassessment.com

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΩΝ
Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2021, Εκδ. 2.1
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