Ειδοποίηση Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε.
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής,
οδός Ελαιών 59, μέλος της CARLSBERG GROUP (η "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ") με την παρούσα Ειδοποίηση
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ("Ειδοποίηση") ενημερώνει εσάς, τους αιτούντες σε θέσεις
εργασίας στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, σχετικά με το πως και ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
συλλέγει, πως τα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό και πως τα αποθηκεύει, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά
σας.
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ είναι αναγκαίο να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να
εξετάσει την αίτησή σας για πρόσληψη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Τα προσωπικά σας
δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής
αιτήσεων.
Σε περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τη διενέργεια ελέγχου πριν από την έναρξη
της απασχόλησής σας σε μας, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε τρίτους να δημοσιοποιήσουν πληροφορίες
για σας στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, θα σας ζητηθεί ρητή συγκατάθεσή σας. Παρόλο, που ζητάμε τη
συγκατάθεσή σας σε σχέση με ορισμένους ελέγχους του ιστορικού σας και για τη διατήρηση των προσωπικών
σας δεδομένων, θα πρέπει να σημειώσετε ότι σε κάθε άλλη περίπτωση θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας
δεδομένα για τους λόγους, που αναφέρονται στην παρούσα Ειδοποίηση, και δεν απαιτείται να παράσχετε τη
συγκατάθεσή σας.
Σε αυτό το έγγραφο "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ.", "εμείς" ή "μας" αναφέρεται στην οντότητα ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, για την οποία υποβάλλετε αίτηση να εργαστείτε. Επιπλέον, θα δείτε ορισμένες αναφορές στον
"Όμιλο Carlsberg", ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις άλλες οντότητες Carlsberg παγκοσμίως (λεπτομέρειες αυτών
μπορούν να ληφθούν από τον ιστότοπο www.carlsberggroup.com).
Η παρούσα Ειδοποίηση δύναται να επικαιροποιηθεί σε περίπτωση εφαρμογής νέων συστημάτων ή
διαδικασιών, που συνεπάγονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Ο "ΓΚΠΔ (GDPR)" αναφέρεται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος αποτελεί
ευρωπαϊκό νόμο, που διέπει τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο, με
τον οποίο οι οργανισμοί πρέπει να τα προστατεύουν.
Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγει η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ για μένα και γιατί τα
χρησιμοποιεί η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ;
"Προσωπικά δεδομένα": οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με σας. Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ θα συλλέξει,
θα επεξεργαστεί και θα χρησιμοποιήσει τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων (τα οποία
καλούνται ενιαία ως "δεδομένα αιτούντων"):
•
•
•

Στοιχεία αναγνώρισης, όπως το όνομα, το επώνυμο, η υπηκοότητά σας, στοιχεία ταυτοποίησης,
φωτογραφία.
Προσωπικές πληροφορίες, όπως την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής σας, τα στοιχεία
επικοινωνίας και το φύλο.
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση κατοικίας σας, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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•

•
•

•

Η εκπαίδευση και η επαγγελματική εμπειρία, όπως στοιχεία επικοινωνίας για τον τρέχοντα/πρώην
εργοδότη σας, πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, την επαγγελματική σας εμπειρία
και κάθε άλλη εμπειρία.
Άλλα δεδομένα εφαρμογής, όπως οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στο έντυπο
αίτησης/βιογραφικό σημείωμά σας.
Οι πληροφορίες, που συλλέγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας συνέντευξης, όπως σημειώσεις, που
ελήφθησαν από τη συνέντευξή σας, πληροφορίες, που παρέχονται από οργανισμούς πρόσληψης
ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και αποτελέσματα κριτηρίων καταλληλότητας (τεστ).
Πληροφορίες ελέγχου ιστορικού, όπως πληροφορίες, που αποκτώνται μέσω σχετικών ελέγχων
επιβεβαίωσης του εργασιακού/εκπαιδευτικού σας υποβάθρου.

Συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε τα ανωτέρω δεδομένα των αιτούντων για διάφορους λόγους, που
συνδέονται με την αίτησή σας για πρόσληψη ("σκοποί επεξεργασίας"), οι οποίοι παρατίθενται παρακάτω
μαζί με παραδείγματα σχετικών δεδομένων:
•

Για τη διαχείριση και επεξεργασία της αίτησής σας, (και στην περίπτωση επιτυχούς επιλογής
συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης των όρων προσφοράς εργασίας), η οποία περιλαμβάνει την
επεξεργασία δεδομένων ταυτοποίησης, στοιχείων επικοινωνίας, πληροφοριών σχετικά με τα
προσόντα σας και το ιστορικό απασχόλησης, καθώς και πληροφοριών, που αποκτήθηκαν κατά τη
διάρκεια της συνέντευξής σας, και πληροφοριών, που περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

•

Για να προσδιοριστεί η καταλληλότητά σας για τη θέση, που αιτηθήκατε, η οποία περιλαμβάνει την
επεξεργασία των δεδομένων ταυτοποίησης, στοιχείων επικοινωνίας, πληροφοριών σχετικά με την
εργασία και την εκπαιδευτική σας εμπειρία, πληροφοριών, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της
συνέντευξής σας, και πληροφοριών, που περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα ή/και προέκυψαν
από τη διενέργεια κριτηρίων αξιολόγησης (τεστ).

•

Για τη διεξαγωγή ελέγχου του ιστορικού σας ως μέρος της αίτησής σας, η οποία περιλαμβάνει την
επεξεργασία δεδομένων ταυτοποίησης, στοιχείων επικοινωνίας, πληροφοριών σχετικά με τα
προσόντα σας και το ιστορικό απασχόλησης.

•

Για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και απαιτήσεις σχετικές με την απασχόληση, καθώς
και τη διαχείριση αυτών, όπως φορολογία εισοδήματος, εκπτώσεις από ασφάλειες, εργατική και
μεταναστευτική νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων ταυτοποίησης και
στοιχείων επικοινωνίας.

•

Για την παρακολούθηση και διασφάλιση συμμόρφωσης με τις ισχύουσες πολιτικές, διαδικασίες και
νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων ταυτότητας και των στοιχείων
επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας μιας ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής.

•

Για την επικοινωνία μαζί σας, με άλλους υπαλλήλους της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ και τρίτους,
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης σχετικά με τις μελλοντικές ευκαιρίες στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (π.χ. επιχειρηματικοί εταίροι, προμηθευτές, πελάτες ή κυβερνητικοί υπάλληλοι),
συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης μελλοντικών ευκαιριών απασχόλησης, η οποία
περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων ταυτοποίησης και των στοιχείων επικοινωνίας σας.

•

Για την ανταπόκριση και συμμόρφωση με αιτήματα και νομικά αιτήματα από ρυθμιστικές ή/και
άλλες αρχές εντός ή εκτός της χώρας καταγωγής σας, η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία
δεδομένων ταυτοποίησης και στοιχείων επικοινωνίας.
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•

Για την εκπλήρωση των εταιρικών οικονομικών ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων
ελέγχου και της ανάλυσης και ελέγχου του κόστους/προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει την
επεξεργασία των στοιχείων αναγνώρισης, των στοιχείων επικοινωνίας, πληροφοριών σχετικά με τη
θέση απασχόλησης, για την οποία αιτηθήκατε, συμπεριλαμβανομένου του μισθού και των ωφελειών
της υπόψη θέσης.

Γιατί χρειάζεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιήσει τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων;
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ χρειάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων, προκειμένου
να προβεί σε διάφορες ενέργειες σχετικά με την αίτησή σας για μία θέση απασχόλησης σε μας και για τη
συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης.
Πρέπει να σας εξηγήσουμε τις νομικές βάσεις για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων. Στην περίπτωση των δεδομένων των αιτούντων, οι νομικές βάσεις
μας είναι:
•

Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, ιδίως στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων, της φορολογικής νομοθεσίας και νομοθεσίας εταιρικής συμμόρφωσης.

•

Έννομα συμφέροντα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ, θυγατρικών της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ή
άλλων τρίτων μερών (όπως υφιστάμενοι ή δυνητικοί επιχειρηματικοί εταίροι, προμηθευτές, πελάτες,
τελικοί πελάτες, κυβερνητικοί φορείς ή δικαστήρια).

•

Συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων και έχει ληφθεί χωριστά.

•

Προστασία ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλου φυσικού προσώπου.

•

Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας
εξουσίας, που έχει ανατεθεί στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ.

Το έννομο συμφέρον της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. ή τρίτων μπορεί να περιλαμβάνει:
•

Αξιολόγηση της καταλληλότητας σας για απασχόληση/δέσμευση με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ.

•

Εφαρμογή και λειτουργία ομαδικής οργανωτικής δομής και ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο
Ομίλου.

•

Πρόληψη απάτης, κατάχρησης συστημάτων πληροφορικής της εταιρείας ή νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες.

•

Λειτουργία του προγράμματος Speak Up.

•

Φυσική ασφάλεια, πληροφορική (ΙΤ) και ασφάλεια δικτύου.

•

Εσωτερικές έρευνες.

Όταν επικαλούμαστε ως νομική βάση τα έννομα συμφέροντά μας για την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων, θα εξισορροπούμε το δικό μας έννομο συμφέρον ή/και το έννομο συμφέρον
οποιουδήποτε τρίτου μέρους με το δικό σας συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες
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σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είναι
σκόπιμο και ορθό να βασιστούμε στα έννομα συμφέροντά μας και προκειμένου να εντοπίσουμε τις
επιπλέον ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούμε, για να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία.
Για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων επεξεργασίας, οι πληροφορίες σας μπορούν να μοιραστούν με
οποιαδήποτε από τις οντότητες του δικτύου Carlsberg. Όταν μοιραζόμαστε δεδομένα με αυτόν τον τρόπο,
είναι πολιτική μας να περιορίζουμε τις κατηγορίες ατόμων, που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις προσωπικές
πληροφορίες.
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ μπορεί να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων εντός και εκτός του Ομίλου Carlsberg, σε όλες τις χώρες, όπου
εδρεύουν οι οντότητες του Ομίλου Carlsberg, για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:
•

Εντός του Ομίλου Carlsberg. Δεδομένου ότι η οντότητα ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, για την οποία
υποβάλλετε αίτηση, για να εργαστείτε, αποτελεί μέρος ευρύτερου ομίλου με έδρα στη Δανία και
οντότητες εγκατεστημένες σε διάφορες περιφέρειες, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ενδέχεται να
μεταφέρει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων ή να επιτρέψει με άλλον τρόπο την
πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σε άλλες οντότητες του Ομίλου Carlsberg και στους Διευθυντές του
Ομίλου Carlsberg, που δύνανται να χρησιμοποιούν, να μεταφέρουν και να επεξεργάζονται τα
δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς (α) κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον Όμιλο
Carlsberg, (β) παρακολούθηση και διασφάλιση συμμόρφωσης και με τις εφαρμοστέες πολιτικές και
διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία και (γ) απάντηση σε αίτημα ή νομική απαίτηση ρυθμιστικών
και άλλων αρχών.

•

Ρυθμιστικές αρχές και λοιπά τρίτα μέρη. Όπου είναι απαραίτητο για τους σκοπούς επεξεργασίας, που
περιγράφονται ανωτέρω, τα προσωπικά στοιχεία μπορούν να διαβιβαστούν σε ρυθμιστικές αρχές,
δικαστήρια και άλλες αρχές (π.χ. φορολογικές αρχές και αρχές επιβολής νομοθεσίας), ανεξάρτητους
εξωτερικούς
συμβούλους
(π.χ.
ελεγκτές),
ασφαλιστές
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ,
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συμβούλων, που διορίζονται για την διεξαγωγή εσωτερικών
ερευνών.

•

Εκτελούντες την επεξεργασία. Όπου είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας, που
περιγράφονται ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μοιραστούν με ένα ή περισσότερα
τρίτα μέρη, συνδεδεμένα ή μη συνδεδεμένα, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας
σύμφωνα με τις κατάλληλες οδηγίες ("Εκτελούντες την επεξεργασία"). Οι Εκτελούντες την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορούν να ακολουθούν οδηγίες σχετικά με την πρόσληψη, τη
διαχείριση του εργατικού δυναμικού, την υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής,
μισθοδοσίας και αποζημίωσης, κατάρτιση, συμμόρφωση και άλλες δραστηριότητες και θα υπόκεινται
σε συμβατικές υποχρεώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
ασφαλείας, ώστε να διαφυλάξουν τις προσωπικές πληροφορίες και να επεξεργάζονται τις προσωπικές
πληροφορίες μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες, που τους έχουν δοθεί.

Για μια πλήρη λίστα των οντοτήτων του Ομίλου Carlsberg και τρίτων, με τους οποίους μπορούμε να
μοιραστούμε τα δεδομένα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
ΕΛΑΙΩΝ 59, ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 14564
ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
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ΤΗΛ. 210 6675200, ΦΑΞ 210 6675297
ΕMAIL privacy@olympicbrewery.gr
Μερικοί από τους αποδέκτες, με τους οποίους μπορούμε να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα των αιτούντων ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εκτός της Ευρώπης. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
αυτό μπορεί να περιλαμβάνει χώρες, που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ"). Ορισμένες χώρες, όπου βρίσκονται οι αποδέκτες παρέχουν ήδη επαρκές
επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα αυτά, ενώ οι μεταφορές σε άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, μπορούν να
προστατεύονται με ρυθμίσεις, όπως η ασπίδα προστασίας της ΕΕ-ΗΠΑ. Εντούτοις, στην περίπτωση
μεταβιβάσεων σε οντότητες της Carlsberg εκτός του ΕΟΧ, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ θα δεσμεύεται από
τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2
στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ (GDPR), τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκτιμήσει ως επαρκές επίπεδο
προστασίας προσωπικών δεδομένων, για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται επαρκώς.
Αν οι παραλήπτες βρίσκονται σε άλλες χώρες χωρίς επαρκή προστασία για τα προσωπικά δεδομένα, η
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσει ότι οι μεταφορές εκτός
του ΕΟΧ προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων.
Αυτό θα περιλαμβάνει τη χρήση κατάλληλων διασφαλίσεων, όπως είναι οι τυποποιημένες ρήτρες
προστασίας δεδομένων της Ε.Ε. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των κατάλληλων διασφαλίσεων,
επικοινωνώντας μαζί μας, όπως περιγράφεται παρακάτω ("Με ποιόν μπορώ να επικοινωνήσω;").
Πόσο καιρό θα κρατήσει η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ προσωπικά στοιχεία;
Αποτελεί πολιτική μας να μην διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες για περισσότερο από όσο χρειάζεται.
Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν για εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία τήρησης των
προσωπικών δεδομένων θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.
Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με τα προσωπικά μου στοιχεία;
Έχετε πολλά δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αιτούντων. Ειδικότερα:
(i)

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε μαζί μας αν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε
επεξεργασία και στην περίπτωση αυτή, να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα και
να ενημερωθείτε για τους τύπους επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων, τον σκοπό της
επεξεργασίας και τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών. Δεδομένου ότι λαμβάνονται υπόψη
και τα συμφέροντα των άλλων, το δικαίωμα πρόσβασης δεν είναι απόλυτο δικαίωμα.
(ii)

Δικαίωμα διόρθωσης

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που σας
αφορούν.
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(iii)

Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”)

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
που σας αφορούν.
(iv)

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
(v)

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά
αναγνώσιμη μορφή, προσωπικά δεδομένα, που αφορούν εσάς, που μας έχετε παράσχει και ίσως έχετε
το δικαίωμα να μεταδώσετε τα δεδομένα σε άλλη οντότητα.
(vi)

Δικαίωμα ένστασης και δικαιώματα σχετικά με την αυτόματη λήψη αποφάσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να αντικρούσετε οποτεδήποτε, για λόγους
που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένου της κατάρτισης προφίλ, από εμάς και ενδέχεται να χρειαστεί να μην
επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα.
Με ποιόν μπορώ να επικοινωνήσω σχετικά;
Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε
μαζί μας:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
ΕΛΑΙΩΝ 59, ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 14564
ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ. 210 6675200 ΦΑΞ 210 6675297
ΕMAIL privacy@olympicbrewery.gr
Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών
δεδομένων, η οποία, για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
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Applicant Privacy Notice
Olympic Brewery
Olympic Brewery S.A. ("Olympic Brewery"), with registered offices at 59, Elaion Str., Nea Kifisia, PC 14564 Attiki,
member of Carlsberg Group has prepared this Applicant Privacy Notice ("Notice") for applicants to roles with
Olympic Brewery. The purpose of this Notice is to give you information on how Olympic Brewery collects,
processes, stores and otherwise uses information about you, and on your rights in relation to that information.
Olympic Brewery needs to process your personal data in order to process your application for employment.
There are also statutory requirements we have to comply with in relation to your application. Your personal data
will be kept for six (6) months following the end of the petition process.
We need to ask for your specific and/or explicit consent to process your personal data in a particular way in
certain circumstances, such as for the purpose of conducting background checks prior to you commencing
employment with us, to enable relevant third parties to release information about you as part of those checks.
Although we are seeking your consent in relation to certain background checks and for retaining your data, you
should note that in most cases we will process your personal data for the reasons set out in this Notice and it
will not be appropriate or necessary for you to provide consent.
In this document "Olympic Brewery", "we" or "us" refers to the Olympic Brewery entity that you're applying to
work for. In addition, you will see a number of references to the "Carlsberg Group", which includes all other
Carlsberg entities globally (details of which can be obtained from www.carlsberggroup.com).
We may update this document from time to time for example, if we implement new systems or processes that
involve the use of personal data.
"GDPR" refers to the General Data Protection Regulation, which is a European law governing your rights in
relation to your personal data, and how organisations must protect it.
What categories of personal data does Olympic Brewery collect about me and why does Olympic Brewery use
it?
"Personal data" means any information relating to you. Olympic Brewery will collect, process and use the
following types of personal data (together understood as “applicant data”):
•
•
•
•
•
•
•

Identification data, such as your name, surname, citizenship, id and passport data, photo;
Personal information, such as your date and place of birth, emergency contact details and gender;
Contact details, such as your home address, telephone number and email address;
Education and work experience, such as contact details for your current/former employer, information
about your educational background, your work experience and other experience;
Other application data, such as the information included in your application form/CV;
Information collected as part of the interview process, such as notes taken from your interview,
information provided from recruitment agencies, as well as results from competency tests;
Background check information, such as information obtained through reference checks and confirmation
about your work/educational background.

We collect and use this applicant data for a variety of reasons linked to your application for a role with us
(“processing purposes”), which we have listed below along with examples of relevant data:
•

Administering and processing your application, (including processing a job offer should you be
successful), which involves the processing of identification data, contact details, information about your
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qualifications and employment history, and information obtained during your interview and information
contained in your CV;
•

To determine your eligibility for the role you applied for, which involves the processing of
identification data, contact details, information about your work and education experience, information
obtained during your interview and information contained in your CV or/and from competency tests;
•

Conducting background checks as part of your application, which involves the processing of
identification data, contact details, information about your qualification and employment history;
•

Complying with applicable laws and employment-related requirements along with the administration
of those requirements, such as income tax, insurance deductions, and employment and immigration laws which
involves the processing of identification data and contact details;
•

Monitoring and ensuring compliance with applicable policies and procedures and laws, which involves
the processing of your identification data and contact details, including the operation of a whistle blowing
hotline;
•

Communicating with you, other Olympic Brewery employees and third parties, including informing
you of future opportunities with Olympic Brewery (e.g. business partners, suppliers, customers or government
officials), including communicating future employment opportunities, which involves the processing of
identification data and your contact details;
•

Responding to and complying with requests and legal demands from regulators or other authorities
within or outside your home country which involves the processing of identification data and contact details;
•

Fulfilling corporate financial responsibilities, including audit requirements and cost/budgeting analysis
and control, which involves the processing of identification data, contact details, information about the role you
have applied for, including the role's salary and benefits.
Why does Olympic Brewery need to collect, process and use my applicant data?
Olympic Brewery needs the applicant data to carry out a variety of activities linked to your application for a role
with us and to Olympic Brewery's compliance with its obligations as part of the recruitment process and as a
business.
We are required to explain to you the legal bases for our collection, processing and use of your applicant data.
In the case of applicant data, our legal bases are:
•

Compliance with legal obligations, in particular in the area of labour and employment law, social security
and protection law, data protection law, tax law, and corporate compliance laws;
•

Legitimate interests of Olympic Brewery, Olympic Brewery affiliates or other third parties (such as
existing or potential business partners, suppliers, customers, end-customers, governmental bodies or courts);
•

Your consent, where it is appropriate, meets the requirements of data protection law and has been
separately obtained;
•

Protection of vital interests of you or another individual;

•

Performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in
Olympic Brewery.
Legitimate interest of Olympic Brewery or third parties may include:
•

Assessing your suitability for employment/engagement with Olympic Brewery;
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•

Implementation and operation of a Group-wide organisational structure and Group-wide information
sharing;

•

Prevention of fraud, misuse of company IT systems, or money laundering;

•

Operation of our Speak Up scheme;

•

Physical security, IT and network security; and

•

Internal investigations.

When relying on the legitimate interests basis for processing your personal data, we will balance the legitimate
interest pursued by us and/or any relevant third party with your interest and fundamental rights and freedoms
in relation to the protection of your personal data to ensure it is appropriate for us to rely on legitimate interests
and to identify any additional steps we need to take to achieve the right balance.
To ensure that the processing purposes can be achieved, your information may be shared with any of the entities
within the Carlsberg network. Where we share data in this way, it is our policy to limit the categories of individual
who have access to that personal information.
Olympic Brewery may transfer personal data to third parties, including entities within and outside the Carlsberg
Group in any jurisdictions, where the Carlsberg Group entities are located, for the following processing purposes:
•

Within the Carlsberg Group. As Olympic Brewery, the entity that you're applying to work for, is part of
a wider group with headquarters in Denmark, and entities located across several regions, Olympic Brewery may
transfer the applicant data and sensitive applicant data to, or otherwise allow access to such data by, other
entities within the Carlsberg Group and the Directors of the Carlsberg Group, which may use, transfer and
process the data for the following purposes: (a) to communicate information about the Carlsberg Group; (b) to
monitor and assure compliance with applicable policies and procedures, and applicable laws; and (c) to respond
to requests and legal demands from regulators and other authorities.
•

Regulators, authorities, and other third parties. Where necessary for the processing purposes described
above, personal information may be transferred to regulators, courts and other authorities (e.g. tax and lawenforcement authorities), independent external advisors (e.g. auditors), Olympic Brewery insurance providers,
pensions and benefits providers, and internal compliance and investigation teams (including external advisers
appointed to conduct internal investigations).
•

Data processors. Where necessary for the processing purposes described above, personal data may be
shared with one or more third parties, whether affiliated or unaffiliated, to process personal information under
appropriate instructions ("data processors"). The data processors may carry out instructions related to
recruitment, workforce administration, IT system support and maintenance, payroll and compensation, training,
compliance, and other activities, and will be subject to contractual obligations to implement appropriate
technical and organisational security measures to safeguard the personal information, and to process the
personal information only as instructed.
For a full list of the Carlsberg Group entities and third parties with whom we may share your data, please contact
us as set out below:
Olympic Brewery S.A.
59, Elaion Str., PC 14564 Nea Kifisia
Attiki, Greece
Tel +30 2106675200 Fax +302106675297 Email: privacy@olympicbrewery.gr
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Some of the recipients, with whom we may share applicant data may be located in countries outside of Europe.
In some cases, this may include countries located outside the European Union and/or European Economic Area
("EAA"). Some countries where recipients are located already provide an adequate level of protection for this
data, while transfers to other countries such as the USA may be protected under arrangements such as the EU US Privacy Shield. Nevertheless, in the case of transfers to Carlsberg entities outside of EEA, Olympic Brewery
will be bound by the EU Standard Data Protection Clauses (pursuant to Article 46(2)(c) GDPR), which the
European Commission has assessed as providing an adequate level of protection for personal data, to ensure
that your data is protected adequately.
If recipients are located in other countries without adequate protections for personal data, Olympic Brewery
will take all necessary measures to ensure that transfers out of the EEA are adequately protected as required by
applicable data protection law. This will include using appropriate safeguards such as the EU Standard Data
Protection Clauses. You can ask for a copy of the appropriate safeguards by contacting us as set out below ("Who
can I contact?").
How long will Olympic Brewery keep personal information?
It is our policy not to keep personal information for longer than is necessary. Your data will be kept for the
reasonable period of six (6) months following the end of the petition process. In any case the retention period
of the personal data will be determined based on the applicable legislation. For further information, please
contact us as advised below.
What rights do I have in respect of my personal information?
You have a number of rights in relation to your applicant data. These can be summarised in broad terms as
follows:
(i)

Right of access

You have the right to confirm with us whether your personal data is processed, and if it is, to request
access to that personal data and to be informed of the types of personal data processed, the purpose
of the processing and the recipients or categories of recipients. However, we do have to take into
account the interests of others, so this is not an absolute right.
(ii)

Right to rectification

You may have the right to rectify inaccurate or incomplete personal data concerning you.
(iii)

Right to erasure (right to be forgotten)

You may have the right to ask us to erase personal data concerning you.
(iv)

Right to restriction of processing

In certain circumstances, you may have the right to request that we restrict processing of your personal
data.
(v)

Right to data portability

You may have the right to receive, in a structured, commonly used and machine-readable format,
personal data concerning you that you have provided to us, and you may have the right to transmit that
data to another entity.
(vi)

Right to object and rights relating to automated decision - making
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In certain circumstances, you may have the right to object at any time, on grounds relating to your
particular situation, to the processing of your personal data, including profiling, by us, and we may be
required to no longer process your personal data.
Who can I contact about this stuff?
If you have any concerns or questions about this Notice you can get hold of the right person here:
Olympic Brewery S.A.
59, Elaion Str., PC 14564 Nea Kifisia
Attiki, Greece
Tel +30 2106675200 Fax +302106675297 Email: privacy@olympicbrewery.gr
You also have the right to lodge a complaint with the competent data protection supervisory authority, which
in Greece is the Data Protection Authority (“Αρχή Προστασίας προσωπικών Δεδομένων”).
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