
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της παρούσας φόρμας 

είναι η B2Kapital Cyprus Ltd (εφεξής «B2K»), με έδρα στη Λεμεσό (Ταχυδρομική Θυρίδα 52704, 4067 ) 

2. Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη τους 

και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία οφείλουν να είναι ακριβή και αληθή.  

3. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι: Όνομα, Επώνυμο, E-Mail, Τηλέφωνο, Ημερομηνία 

Γεννήσεως/ Ηλικία, Χώρα και πόλη Γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εκπαίδευσης, 

επαγγελματική σταδιοδρομία, στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων που 

επιλέγουν οι ίδιοι να γνωστοποιήσουν.  

4. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη θέσης, 

για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται ή 

εκτιμά η Β2Κ.  

5. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπευθύνου Επεξεργασίας να 

αναπτύξει και να στελεχώσει την επιχείρησή του με το καλύτερο δυνατόν ανθρώπινο δυναμικό. 

6. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, 

διαγραφής ή και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μέσω επικοινωνίας με 

τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της B2K στα στοιχεία επικοινωνίας email: 

dpo@b2kapital.com.cy, τηλ .: +357 25259620, φαξ .: +357 25256107 

7. Η B2Κ μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή προστηθέντες τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως 

πρόσωπα που εκτελούνται την επεξεργασία για λογαριασμό της B2Κ μέσα στα πλαίσια των διατάξεων 

του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ). Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη B2Κ έχουν το 

δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι υποψήφιοι υποβάλλουν σε αυτή, στα 

πλαίσια των εργασιών που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση και κάλυψη θέσης εργασίας.  

8. Η B2K λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προφύλαξη των δεδομένων 

από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. 

9. Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διατηρούνται περισσότερο από 

όσο είναι αναγκαίο, Η Β2Κ προβαίνει σε διαγραφή τους 1 έτος μετά από την αποστολή των στοιχείων.  

10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Ενημέρωση για την Επεξεργασία 

Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας. 
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