
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που αφορούν 

στους υποβάλλοντες αίτηση πρόσληψης / βιογραφικό σημείωμα 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Goody’s Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 

Υπηρεσιών Εστίασης», (εφεξής: η ΕΤΑΙΡΕΙΑ), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, υπόκειται σε όλες 

τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και του νόμου 4624/2019 (εφεξής η «Νομοθεσία για τα ΠΔ»). 

Η χρήση της παρούσας αίτησης χρησιμοποιείται από τον Όμιλο Εστίασης Goody’s|Everest 

και υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά στην υποβολή 

αίτησης πρόσληψης σε αυτόν. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε μία αίτηση πρόσληψης 

μέσω του Ιστότοπου είτε μέσω e-mail, είτε συμπληρώνοντας το έντυπο πρόσληψης μέσω του 

Γραφείου Επιλογής Προσωπικού (Αθήνα, Ερμού 6) όπως επίσης και να υποβάλετε 

συνοδευτικά ηλεκτρονικά ή φυσικά έγγραφα και βιογραφικά σημειώματα.  

Παρακαλώ σημειώσατε ότι με την οικειοθελή κατά τον τρόπο αυτό υποβολή προσωπικών 

δεδομένων και πληροφοριών συναινείτε στην αποθήκευση, χρήση, επεξεργασία και 

διαβίβαση των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς επιλογής και στελέχωσης θέσεων 

εργασίας στον Όμιλο Εστίασης Goody’s | Everest, καθώς και στις θυγατρικές, συγγενείς ή 

συνδεδεμένες εταιρείες ή και σε δικαιοδόχους (franchisees). Τα προσωπικά σας δεδομένα 

δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούμε κατά την υποβολή 

της αίτησης και των σχετικών εγγράφων να μην κοινοποιείτε ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα που σας αφορούν, όπως αυτά ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής θα καλείτε «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ»).  

Ορισμοί 

Προσωπικά Δεδομένα: Kάθε πληροφορία, που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο 

φυσικό πρόσωπο και του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα. 

Επεξεργασία: Kάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση 

αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η 

αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η χρήση, η 

κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο 

συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 



Υποκείμενο των Δεδομένων: Tο ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα ή/και τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ως Υπεύθυνοι 

Επεξεργασίας νοούνται οι Εταιρείες του Ομίλου που ξεχωριστά ή από κοινού καθορίζουν 

τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. 

Εκτελών την Επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 

άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του. 

Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων («Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα»): 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα 

πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε 

συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα 

που αφορούν στην υγεία ή στη σεξουαλική ζωή ή στο γενετήσιο προσανατολισμό του 

φυσικού προσώπου. 

Συγκατάθεση: Kάθε ένδειξη βουλήσεως του Υποκειμένου των Δεδομένων, ελεύθερη, 

συγκεκριμένη, ρητή και σε πλήρη επίγνωση, με την οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων 

εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν 

αντικείμενο επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα που το αφορούν. 

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων: Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή 

παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση σε 

Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο 

σε Επεξεργασία.  

Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Επεξεργαζόμαστε: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού της 

επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας είναι τα 

εξής: 

 Στοιχεία ταυτοποίησης, ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο, ΑΔΤ, 

φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, υπηκοότητα  

 Στοιχεία επικοινωνίας, ήτοι ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου (σταθερό, κινητό)   

 Οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, βιογραφικό,  



 Δεδομένα προϋπηρεσίας, επαγγελματική εμπειρία κτλ.  

Σκοπός Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αρχική εκτίμηση της αιτήσεως, ο έλεγχος αυτής, η επιλογή 

του υποψηφίου και η εξέταση της ενδεχόμενης πρόσληψης, αλλά και η επανεκτίμηση αυτής 

σε ύστερο χρόνο. Η νομική βάση για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων από την 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντος για την πρόσληψη εξειδικευμένου 

και κατάλληλου προσωπικού και η συγκατάθεση του υποψηφίου εργαζόμενου. 

Πριν την πρόσληψή σας, εφόσον χρειαστεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε τρίτο 

πρόσωπο, δεν θα προβούμε στην αποκάλυψη αυτή χωρίς προηγουμένως να σας 

ενημερώσουμε, εκτός εάν τέτοια αποκάλυψη απαιτείται από το νόμο, και με την εξαίρεση 

της αποκάλυψης, η οποία λαμβάνει χώρα προς επιβεβαίωση των συστάσεων που αναφέρετε 

στην αίτησή σας και στην οποία ρητώς συναινείτε.  

Σε ποιους αποδέκτες διαβιβάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα; 

Προκειμένου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ανταποκριθεί σας σκοπούς επεξεργασίας και στις εκ του νόμου 

υποχρεώσεις της κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 

υποψήφιους εργαζομένους σε κατηγορίες  προσώπων ή φορέων (αποδέκτες). Οι αποδέκτες, 

όπως οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, οι προστηθέντες της 

Εταιρείας, οι Δημόσιες Αρχές, κλπ. έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα προσωπικά 

δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και την παροχή 

των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Με την υποβολή αιτήσεως συναινείτε στη διαβίβαση και επεξεργασία των δεδομένων σας 

από εταιρείες του Ομίλου Εστίασης Goody’s| Everest και τις θυγατρικές, συγγενείς ή 

συνδεδεμένες εταιρείες εάν θεωρηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν άλλες κατάλληλες θέσεις 

εργασίας εντός του Ομίλου. Η ETAIΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της 

ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών σας τόσο κατά τη διαβίβαση αυτών, όσο και κατά 

την επεξεργασία τους στον τόπο λήψης.  

Χρόνος Τήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Μόλις ένας υποψήφιος προσληφθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα καταρτίσουμε ένα φάκελο σχετικά με 

την εργασία του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο φάκελο αυτό θα διατηρηθούν 

ασφαλείς και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς που σχετίζονται ευθέως με την εργασία 

του ατόμου αυτού. Μόλις λυθεί ή λήξει η απασχόληση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διατηρήσουμε 



το φάκελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πολιτικής διατήρησης αρχείων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και 

στη συνέχεια θα τον καταστρέψουμε με ασφάλειας και εχεμύθεια.  

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που δεν προσληφθούν διατηρούνται για περίοδο 

έξι (6) μηνών, μετά την υποβολή τους με σκοπό την επανεκτίμηση της αιτήσεως για την ίδια 

ή άλλη κατάλληλη θέση εργασίας. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού τα δεδομένα 

καταστρέφονται/διαγράφονται με οριστικό τρόπο.  

Δικαιώματα Υποκειμένων 

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις  ειδικότερες 

προβλέψεις της εθνικής νομοθεσίας (Ν. 4624/2019 και Ν. 3471/2006) και του Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού ΕΕ 2016/679:  

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και 

σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους. 

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης 

τυχόν ανακριβών στοιχείων. 

Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν 

υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και επεξεργασία αυτών για σκοπούς 

εμπορικής προώθησης. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο 

σημαίνει να ζητήσετε την αναστολή αυτής, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των 

δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος 

προβλεπόμενος στην σχετική Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των 

Προσωπικών Δεδομένων λόγος. 

Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη 

συγκατάθεση σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.  

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 

κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική 

και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. 

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα 

προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά 

πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης 



που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το 

διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.  

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

estiasis-hr@vivartia.com ή ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 

dpo@vivartia.com, δωρεάν εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν για εμάς διοικητικό 

κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.  

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό 

μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του 

σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους 

λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.  

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων 

είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1- 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε 

ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). 


