Version:
Issue Date:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ

1
25/05/2018

Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα
Υποψήφιου Συνεργάτη
Εισαγωγή
Με την παρούσα δήλωση, η ΟΠΑΠ Α.Ε., με έδρα στη Λεωφόρο Αθηνών 112, Αθήνα (εφεξής ο
«ΟΠΑΠ»), η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας,
επιθυμεί να σας παράσχει πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει
στο πλαίσιο της αξιολόγησης του αιτήματός σας ως υποψήφιου Συνεργάτη του ΟΠΑΠ. Αυτές οι
πληροφορίες αφορούν τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και το μέσο και το
σκοπό συλλογής αυτών, τα τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα, καθώς και τα
δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας
δεδομένων.
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Στην ομάδα μας
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία
προστατευμένα ανά πάσα στιγμή με την εφαρμογή τελευταίων τεχνολογιών και συνεχών ελέγχων.
Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε
Η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, όπως αυτά παρέχονται από τον υποψήφιο
Συνεργάτη, γίνεται από τους υπεύθυνους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ΟΠΑΠ. Ειδικά
στο πλαίσιο αξιολόγησης του αιτήματός σας ως υποψήφιου Συνεργάτη του ΟΠΑΠ, η Εταιρεία
συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν σε μια από τις
κάτωθι κατηγορίες πληροφοριών:
 δεδομένα ταυτοποίησης,
 στοιχεία επικοινωνίας,
 δημογραφικά στοιχεία,
 οικογενειακή κατάσταση,
 εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, φορολογικό καθεστώς και καθεστώς κοινωνικής
ασφάλισης,
 εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία,
 στοιχεία αναφορικά με τα εγκλήματα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 της Υπεύθυνης
Δήλωσης Υποψήφιου Συνεργάτη,
 οικονομικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται, με τη
συγκατάθεσή σας, από την Τειρεσίας Α.Ε.).
Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται δυνάμει της ακόλουθης νομικής βάσης:
Α. Σύμβαση:
Ο ΟΠΑΠ συλλέγει τα δεδομένα που παρέχετε οικειοθελώς με την εκδήλωση ενδιαφέροντός
σας για να γίνετε Συνεργάτης του ΟΠΑΠ, με σκοπό την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας
και, στη συνέχεια, εάν η έκβαση είναι θετική, για την ενδεχόμενη σύναψη Σύμβασης
Πρακτορείας.
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Β. Έννομο συμφέρον:
Ο ΟΠΑΠ έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα οικονομικά σας δεδομένα, όπως τα
λαμβάνει με τη συγκατάθεσή σας από την Τειρεσίας Α.Ε., με σκοπό την αξιολόγηση της
οικονομικής ικανότητας των υποψήφιων Πρακτόρων του. Επίσης, ο ΟΠΑΠ έχει έννομο
συμφέρον να επεξεργάζεται τις πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή σας κατάσταση,
ούτως ώστε να αποφεύγει δόλιες πρακτικές στο πλαίσιο υποβολής αίτησης για εκδήλωση
ενδιαφέροντος (π.χ. επανυποβολή της ίδιας αίτησης στο όνομα άλλου μέλους της οικογένειας
μετά από απόρριψη).
Γ.

Νομική υποχρέωση:
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Απόφασης υπ’ αριθ. 229/2/18.11.2016 της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων, ο ΟΠΑΠ είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την ηλικία και την εθνικότητά
σας, καθώς και ότι δεν έχετε καταδικαστεί για τα εγκλήματα που περιλαμβάνονται στην
παράγραφο 2 της Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψήφιου Συνεργάτη.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για
κάποιον άλλο σκοπό, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, θα σας ειδοποιήσουμε προσηκόντως,
εκ των προτέρων, και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα
νομοθεσία.
Αποδέκτες
Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι δεν θα αποκαλύψουμε τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σας σε τρίτα μέρη, στο πλαίσιο αξιολόγησης του αιτήματός σας ως υποψήφιου
Συνεργάτη του ΟΠΑΠ.
Στο πλαίσιο της ενδεχόμενης σύναψης σύμβασης και πιστοποίησης νέου Συνεργάτη, πιθανοί
αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι: η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων για την πιστοποίηση, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλες εταιρείες που σχετίζονται με την
εγκατάσταση υποδομών στο πρακτορείο (π.χ. ΟΤΕ, ΗΡΩΝ, ΙΝΤΡΑΛΟΤ κ.λπ.), καθώς και
οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή άλλη δημόσια αρχή ή, γενικά, οποιοδήποτε νομικό ή
φυσικό πρόσωπο στο οποίο πρέπει ή ενδέχεται να αποκαλυφθούν τα εν λόγω δεδομένα, δυνάμει
της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικής απόφασης.
Χρόνος Διατήρησης
Σε περίπτωση που η αίτησή σας κριθεί θετικά, ο ΟΠΑΠ τηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σας σύμφωνα με την Πολιτική Τήρησης Δεδομένων που ισχύει για τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα των Πρακτόρων.
Σε περίπτωση που δεν κριθεί θετικά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διαγράφονται εντός
ενός (1) έτους από την απόρριψη της σχετικής αίτησης, προκειμένου να αποφευχθεί η
επανυποβολή αιτήσεων που έχουν ήδη απορριφθεί.
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Τα Δικαιώματά Σου
Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
στο πλαίσιο της αξιολόγησής σας ως υποψήφιου Συνεργάτη του ΟΠΑΠ, έχετε και μπορείτε να
ασκήσετε να ακόλουθα δικαιώματα:








δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στις πληροφορίες
που σχετίζονται με την επεξεργασία τους,
δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
δικαίωμα διαγραφής,
δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όταν
αυτό προβλέπεται ρητά στη νομοθεσία,
δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και
αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. CD-ROM),
δικαίωμα στην (απευθείας) μεταφορά των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όταν
αυτό προβλέπεται ρητά στη νομοθεσία.

Σε περίπτωση που ασκήσετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σας, τα εν λόγω αιτήματα θα κοινοποιούνται στα τρίτα μέρη/ αποδέκτες
των δεδομένων, στα οποία είχαν αποκαλυφθεί τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της ενδεχόμενης
σύμβασης και πιστοποίησης.
Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα
στον ΟΠΑΠ. Οι απαντήσεις σε τέτοιου είδους αιτήματα θα αποστέλλονται εντός ενός (1) μηνός από
την παραλαβή τους από τον ΟΠΑΠ και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών εάν το αίτημά
σας είναι περίπλοκο ή, γενικά, εάν αυτό απαιτείται από το μεγάλο αριθμό αιτημάτων.
Αποποίηση
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές, ενέργειες ή πολιτικές εκτός του
ελέγχου μας. Η παρούσα Ενημέρωση ενδέχεται να τροποποιείται. Θα φροντίζουμε να σ’
ενημερώνουμε σχετικώς για κάθε τροποποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση σε καλούμε να
επισκέπτεσαι σε τακτά χρονικά διαστήματα την Ιστοσελίδα μας, όπου θα βρίσκεται αναρτημένη η
εκάστοτε ισχύουσα Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα.
Οι Δεσμεύσεις Μας
Προκειμένου να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση, ακρίβεια και πληρότητα των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, ο ΟΠΑΠ αναλαμβάνει να ελέγχει τα δεδομένα ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, ώστε να τα διορθώνει ή να διαγράφει με ασφάλεια εκείνα τα δεδομένα που
δεν είναι πια αναγκαία για την αξιολόγηση του αιτήματός σας ως υποψήφιου Συνεργάτη του ΟΠΑΠ.
Ο ΟΠΑΠ εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα
τρέχοντα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι νόμιμη,
κατάλληλη και ασφαλής ενάντια σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση,
αποκάλυψη, επεξεργασία, διαγραφή, τροποποίηση ή άλλη χρήση.
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Στοιχεία Επικοινωνίας
Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και εάν
διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση για
Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε όπως απευθύνεσαι το συντομότερο δυνατόν στον υπεύθυνο
προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε., χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία
επικοινωνίας: dpo@opap.gr
Σε περίπτωση που θεωρείς ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών
σας δεδομένων, μπορείς να προσφύγεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr |
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30
210 6475600 | Fax: +30 210 6475628 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
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