
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» 
άλλως «υπεύθυνος επεξεργασίας» και στο εξής ΕΑΒ σας ενημερώνει: 

1. Εκπρόσωπος του υπευθύνου επεξεργασίας είναι η κυρία Μαρία  
Καρκαλέτση  τηλ 22620-52110   e-mail: Karkaletsi.Maria@haicorp.com.  

2. Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
θα μας αποστείλετε στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για Πρόσληψη 
καθώς και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, είναι η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας πρόσληψής σας από την ΕΑΒ, η οποία περιλαμβάνει την 
επικοινωνία των εκπροσώπων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
μαζί σας, την αποδοχή της θέσης εκ μέρους σας και στη συνέχεια την 
προσκόμιση του πλήρους φακέλου της αίτησής σας, τη διενέργεια των 
απαραίτητων ελέγχων και την υπογραφή της σύμβασης εργασίας 
ορισμένου χρόνου. Ο πίνακας απορριπτέων δημοσιεύεται με τα ελάχιστα 
απαιτούμενα στοιχεία, για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας.  

3. Η νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 β) του ΓΚΠΔ, το οποίο αφορά 
στην επεξεργασία που απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για 
τις ενέργειες που απαιτούνται έπειτα από αίτησή σας και πριν από τη 
σύναψη σύμβασης. Η νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων σας που 
ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως είναι τα στοιχεία 
υγείας ή ιθαγένειας, είναι το άρθρο 9 παρ. 2 β) του ΓΚΠΔ, δηλαδή οι 
υποχρεώσεις μας βάσει της εργατικής νομοθεσίας και του άρθρου 1 του 
ν. 2431/1996 καθώς και το άρθρο 9 παρ. 2 η) για την εκτίμηση της 
ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού ΕΑΒ και των άρθρων 18 
παρ. 19 και 19 παρ. 9 του ν. 2190/1994 που προβλέπει τον αυτεπάγγελτο 
έλεγχο των δικαιολογητικών. Ως προς τα δεδομένα που αφορούν 
ποινικές καταδίκες, νομική βάση επεξεργασίας είναι το άρθρο 10 ΓΚΠΔ 
σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού 
ΕΑΒ. 

4. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός της επεξεργασίας 
τους από την ΕΑΒ, θα διαβιβαστούν σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 
61 του ν. 4647/2019 με τη μορφή οριστικού πίνακα προσληπτέων και 
απορριπτέων, στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας. Επίσης, ενδέχεται να 
κοινοποιηθούν στους εργοδότες που αναφέρονται στις υπεύθυνες 
δηλώσεις κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 για την απόδειξη της 
εξειδικευμένης εμπειρίας, προκειμένου να γίνει επαλήθευση. Τέλος όπως 
ρητά αναφέρεται και στην σελ.12 της Προκήρυξης ΣΟΧ 2/2021, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ΕΑΒ θα παρέχει την δυνατότητα 
πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, 
προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά προσβολής των σχετικών 
αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη 
αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος) 

5. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα αποθηκεύσουμε τα ως άνω 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθορίζεται τουλάχιστον από την 
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ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεως που σηματοδοτείται από την 
υπογραφή της σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση που δεν συναφθεί 
σύμβαση εργασίας  η ΕΑΒ θα συνεχίσει την διατήρηση των δεδομένων 
σας για διάστημα πέντε (5) ετών για την υπεράσπιση της έναντι 
ενδεχόμενων νομικών αξιώσεων και σε κάθε τέτοια περίπτωση θα τα 
διατηρήσει μέχρι την τελεσιδικία των εκδοθησομένων αποφάσεων. Κατά 
το πέρας των ως άνω χρονικών σημείων τα δεδομένα σας διαγράφονται. 

6. Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, 
διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, περιορισμού της 
επεξεργασίας ή διαγραφής των δεδομένων υπό προϋποθέσεις (όπως αν 
δεν είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν) και 
υποβολής καταγγελίας. 

7. Ακολουθούμε υψηλά πρότυπα για την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων. Αν έχετε ερωτήματα ή ανησυχίες, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στο DPO@haicorp.com  είτε για να ασκήσετε 
τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, αντίρρησης κ.λπ.) είτε για να ζητήσετε 
πληροφορίες και θα σας απαντήσουμε. Εάν παραμένετε δυσαρεστημένοι 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας 
δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ,Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 
Τηλέφωνο: 210 6475600 , ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης 
με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με 
τον τύπο της καταγγελίας. 
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