ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΖΩΤΙΑΔΗ
(L.ZOTIADES TRADING & CONSULTING LIMITED και ZOTIADES ENERGY LTD)
Όροι και Προϋποθέσεις
1. O OΜΙΛΟΣ ΖΩΤΙΑΔΗ υπόσχεται να μην δώσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε κανένα χωρίς
προηγουμένως να σας ενημερώσει.
2. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΖΩΤΙΑΔΗ θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στο αρχείο της εταιρείας κατά τη
διάρκεια της εργοδότησης σας στην εν λόγω εταιρεία και ένα διάστημα επτά (7) ετών μετά την
εργοδότηση σας στην εν λόγω εταιρεία το οποίο κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο με βάση το
σκοπό/σκοπούς που επιδιώκεται η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων.
3. Διατηρείται το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας σε οποιαδήποτε στιγμή αφού πρώτα
αποστείλετε γραπτώς αίτημα στη διεύθυνση της εταιρείας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο
employeespd@zotiadesgroup.com.cy χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις.
4. Προσωπικά Δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τον ΟΜΙΛΟ ΖΩΤΙΑΔΗ και αναγράφονται στην
Αίτηση εργοδότησης. Αυτά περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, εθνικότητα,
πόλη που διαμένετε, αρ. τηλεφώνου, Εκπαίδευση, Γνώσεις Πληροφορικής, γλωσσικές δεξιότητες,
επαγγελματική πείρα, ημερομηνία που μπορείτε να αρχίσετε εργασία, εάν έχετε οποιοδήποτε συγγενή
που έχει δουλέψει/δουλεύει στην εταιρεία μας και δύο Συστάσεις.
5. Οι σκοποί για τους οποίους Ο ΟΜΙΛΟΣ ΖΩΤΙΑΔΗ ζητά τη συλλογή των δεδομένων σας είναι:
Α. Για τη διατήρηση αρχείου της εταιρείας.
Β. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων πρόσληψης.
Γ. Αξιολόγηση και ανέλιξη της θέσης σας.
Δ. Καταγραφή άδειων / αδειών ασθένειας.
Ε. Καταγραφή Εργατικών Ατυχημάτων που λαμβάνουν μέρος στο τόπο εργασίας ή κατά την εξάσκηση
των καθηκόντων σας.
Z. Να λαμβάνεται μηνύματα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (email) για ενημέρωση σχετικά με
ανακοινώσεις.

6. Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας στα γραφεία της εταιρείας L.ZOTIADES
TRADING & CONSULTING LIMITED τα οποία βρίσκονται στην Κύπρο. Η φύλαξη των δεδομένων σας
γίνονται λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής ασφάλεια τους.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………………….
Παρακαλώ όπως συμπληρωθούν τα πιο κάτω:

(√)

1. Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τους
Υποψήφιους.

2. Επιβεβαιώνω ότι είχα την ευκαιρία να ρωτήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις αφορούν τα
προσωπικά μου δεδομένα.

3. Αντιλαμβάνομαι ότι δίνω τη συγκατάθεση μου ελεύθερα και ότι έχω το δικαίωμα σε
οποιαδήποτε στιγμή να την αποσύρω χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις.

4. Συγκατατίθεμαι όπως η L.ZOTIADES TRADING & CONSULTING LΙΜΙΤΕD συλλέγει τα προσωπικά μου
δεδομένα για:
Α. Για τη διατήρηση αρχείου της εταιρείας
Β. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων πρόσληψης
Γ. Αξιολόγηση και ανέλιξη της θέσης σας
Δ. Καταγραφή άδειων / αδειών ασθένειας
Ε. Καταγραφή Εργατικών Ατυχημάτων που
λαμβάνουν μέρος στο τόπο εργασίας
Z. Να λαμβάνεται μηνύματα
στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (email)
για ενημέρωση σχετικά με ανακοινώσεις.

Υπογραφή: …………………………….

Ημερομηνία:………………………..

