WEBSITE DATA PROTECTION POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

www.exergia.gr

www.exergia.gr

The Company Exergia S.A. (hereinafter referred to as the Η εταιρεία με την επωνυμία «EXERGIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
“Company” or “we”) tries to offer you an experience that meets ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό
the needs of our visitors, by using responsibly the information τίτλο «EXERGIA A.Ε», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού
collected through our Website. We are committed to respect Βουκουρεστίου αρ. 15, με ΑΦΜ 094327856 (εφεξής η "Εταιρεία" ή
your privacy and comply with applicable laws on data "εμείς"), προσπαθούμε να προσφέρουμε μια εμπειρία που να
protection and data privacy.
Processing of your personal data is governed by this Policy, by
the relevant provisions of both Greek and EU legal framework
on data protection, including the General Data Protection
Regulation (2016/679), law 4624/2019 and the relevant
decisions, guidelines and regulations issued by the competent
Hellenic Data Protection Authority.
This Privacy Policy (the "Policy") forms an integral part and is
incorporated into the Terms of Use of our Website and may be
subject to modifications. We advise you to regularly check our
Data Protection Policy in order to remain informed and updated
on any amendments. By visiting our Website, you agree to this
Data Protection Policy as in force at the time. When substantial

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας,
χρησιμοποιώντας υπεύθυνα τις πληροφορίες που συλλέγονται
μέσω αυτής. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να διαφυλάσσουμε
την ιδιωτικότητά σας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και απορρήτου.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από
τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και
κοινοτικού νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (2016/679), του ν. 4624/2019 και των σχετικών
αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που
εκδίδει η αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

amendments are made, we will ensure that a relevant notice is Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (εφεξής, η "Πολιτική")
posted for visitors of our Website.
This Policy explains how we collect, process and/or use the
information that we receive via our Website or email. This
Policy also describes how we collect, process, use and share
the personal information you provide us with. It also describes
your choices regarding the use, access, transfer, correction
and deletion of your personal information.

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενσωματώνεται στους Όρους
Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και μπορεί να υπόκειται σε
τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την
Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά
με τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον
ιστότοπό μας, αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και
την Πολιτική Cookies, όπως ισχύουν. Σε περίπτωση που
πραγματοποιηθούν σημαντικές τροποποιήσεις, θα φροντίσουμε για
τη δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους επισκέπτες της

1. Information we collect

Ιστοσελίδας μας.

We collect information about you to provide our services. In Η παρούσα Πολιτική εξηγεί πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και
order for us to best provide our services to you and to fulfill the / ή χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της
relationship we have with you, it is essential that we are able Ιστοσελίδας μας www.exergia.gr (εφεξής ως "Ιστοσελίδα") και των
to collect and use the information as described in this Policy.

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε

και τα

1.1 Information you provide to us

οποία σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική, όπως κάθε φορά
ισχύει. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει επίσης τις επιλογές σας

When you submit your data in order to submit your CV online,
we collect and maintain your data exclusively for the purposes

σχετικά με την χρήση, την πρόσβαση, την διαβίβαση, την διόρθωση
και την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

mentioned below. In this context, we collect the data you
submit, such as your first name, last name, email address and
also all personal data that may be included in each candidate's 1. Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε
CV (such data shall include, but shall not be limited to

Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς με το
βέλτιστο δυνατό τρόπο και προκειμένου να εκπληρώνουμε τις

candidate’s first and last name, contact phone number, συμβατικές μας υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο να μπορούμε να
address, gender, age, marital status, etc.).
1.2 Information We Collect Automatically
When you use the Website, your device is automatically

συλλέγουμε

και

να

χρησιμοποιούμε

τα

δεδομένα

που

περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.
1.1 Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς

providing information to us so we can respond and customize Όταν μας δίνετε τα στοιχεία σας προκειμένου να υποβάλετε το
our response to you. The type of information we collect by βιογραφικό σας ηλεκτρονικά, συλλέγουμε και διατηρούμε τα
automated means generally includes technical information δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται
about your computer, such as your IP address or other device κατωτέρω. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς
identifier, the type of device you use and the operating system οι ίδιοι μας παρέχετε, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση
version. The information we collect may also include usage ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου,

αλλά

και

όλα

τα

δεδομένα

information and statistics about your interaction with the προσωπικού χαρακτήρα τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται
Website. That information may include the URLs of our web στο εκάστοτε βιογραφικό του υποψηφίου (ενδεικτικά και όχι
page that you visited, URLs of referring and exiting pages, περιοριστικά, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση,
page views, time spent on a page, number of clicks, platform φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κλπ.).
type, location data (if you have enabled access to your location

1.2 Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα
on your mobile device) and any other information about how μέσα
you used the Website.

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας

This information is collected by using Cookies & other similar παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να
Tracking Technologies. We strongly advise you to review our εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε
Ο
τύπος
Cookies Policy in order to learn more about Cookies, how we εσάς.
αυτοματοποιημένα
use them and how you can control the use of Cookies.
1.3 How we collect your personal data

πληροφοριών
μέσα

που

περιλαμβάνει

συλλέγουμε
γενικά

με

τεχνικές

πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως την διεύθυνση
IP ή οποίδήποτε άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον

We use different ways to collect your personal data:
Direct interactions. You may provide us with your
identity, contact information, email, phone when you
submit your resume at https://exergia.gr/join-us-work-

τύπο

συσκευής

που χρησιμοποιείτε και

την

έκδοση

του

λειτουργικού συστήματος. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν
επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά
στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο.
Επίσης, ενδέχεται να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις

with-us/.

διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις
Automated technologies or website interactions.

αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου (referring / exit

As you interact with the Website, we may automatically

pages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα,

collect technical information about your device etc. We

τον αριθμό των κλικς, τον τύπο της πλατφόρμας, τα δεδομένα

collect this information through cookies, server logs and

τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην

other similar technologies.

τοποθεσία σας) και τυχόν άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο

Third parties or public sources. We may collect your με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα.
information from third parties, for example from search

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας τα Cookies

engines such as Google.

και

άλλες

παρόμοιες

τεχνολογίες

παρακολούθησης.

Σας

συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική Cookies μας, για να μάθετε
2. Why we collect your information

περισσότερα σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον
τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους.

We process your data exclusively for the below purposes:
1.3 Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Purpose

Explanation

Job recruitment

If you provide your consent

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για να συλλέξουμε τα

by applying for an open job

προσωπικά σας δεδομένα:

vacancy or unsolicited, we

Άμεσες αλληλεπιδράσεις. Μπορεί να μας παρέχετε την

will maintain the submitted

ταυτότητά

σας,

πληροφορίες

επικοινωνίας,

email,

Improvement of services

documents (i.e. C.V., Cover

τηλέφωνο, όταν υποβάλετε το βιογραφικό σας στο

Letter, Reference Letters,

https://exergia.gr/join-us-work-with-us/.

Certifications and any other

Αυτόματες τεχνολογίες ή αλληλεπιδράσεις. Καθώς

personal

for

αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα, μπορεί να συλλέγουμε

current or future recruitment

αυτόματα τεχνικές πληροφορίες επί του εξολπισμού, τις

purposes.

διαδικασίες

information)

We maintain your data and
the history of usage of our

περιήγησης,

κ.ά.

Συλλέγουμε

αυτές

τις

πληροφορίες μέσα από τα cookies, τις καταγραφές στο
διακομιστή και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.

services in order to produce

Τρίτα μέρη ή δημόσιες πηγές. Μπορεί να συλλέγουμε

statistics that allow us to

πληροφορίες σας από τρίτα μέρη, όπως παραδείγματος

better assess the visits and

χάριν από μηχανές αναζήτησης όπως η Google.

navigation of users through
our Website in order to
improve

its

content

and

structure.

2. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους
παρακάτω σκοπούς:

3. Recipients of your data

Σκοπός

Επεξήγηση

Access to your data may only be provided to our duly

Κάλυψη εργασιακών αναγκών Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή

authorised employees or business partners who act on our

εταρείας

σας

καταχωρώντας

behalf for the above purposes of processing, by offering us IT

δεδομένα

σας

services for the registration and storage of your data and for

υποβολής

the operation of our Website.

σημειώματος,

στο

τα
πεδίο

βιογραφικού
θα

αποθηκεύσουμε τα δεδομένα
σας,

4. Duration of processing

προκειμένου

να

εξετάσουμε τα στοιχεία του
Retention period can vary significantly based on the type of

βιογραφικού σας και, εφόσον

information. Our retention period is based on criteria that

κρίνουμε

include legally mandated retention periods, pending or

τυπικές απαιτήσεις για κάποια

potential litigation, our intellectual property or ownership rights,

θέση την οποία η Εταιρεία

contract requirements, operational directives or needs and

επιθυμεί

archiving. In any case, you may request that we delete your

επικοινωνήσουμε μαζί σας. Για

data at any time.

περισσότερες

ότι

πληρούν

να

καλύψει,

τις

να

πληροφορίες

παρακαλούμε ανατρέξτε στους
Όρους Αποστολής Βιογραφικού

5. Your rights

Σημειώματος.
Exergia S.A. ensures your rights with respect to processing of
personal data. You have the right to request:

Βελτίωση

5.1 Access to your personal data.

υπηρεσιών

παρεχόμενων Διατηρούμε τα δεδομένα σας
και το ιστορικό χρήσης των
υπηρεσιών μας προκειμένου να

5.2 Rectification of your personal data if it is inaccurate or
incomplete.

5.3 Deletion of your personal data, unless their processing is
necessary for the exercise of legal rights of Exergia S.A. or third
parties, for the fulfillment of a legal obligation, for public interest

εξάγουμε στατιστικά στοιχεία
που

μας

επιτρέπουν

να

καλύτερα

τις

αξιολογούμε

επισκέψεις και την πλοήγηση
των

χρηστών

μέσω

της

Ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να

reasons or for defending our legal rights before any judicial or other

βελτιωθεί το περιεχόμενο και η

authorities.

δομή της.

5.4 Restriction of processing of your personal data only for specific
purposes.

3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας
Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα

5.5 To withdraw at any time your consent to the processing of your εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που
personal data following the instructions included in the Terms for ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους
submitting your CV or by sending an email to dpo@exergia.gr. In σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής
such case, any personal data processing will be suspended, για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και
nevertheless this will not impact the legitimacy of any processing

υπηρεσίες έρευνας και καταγραφής στοιχείων.

performed until the time of withdrawal.
4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας
If you believe that your data protection rights have been violated,
you have the right to lodge a complaint with the Hellenic Data
Protection Authority (www.dpa.gr).

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με
τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο
προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται
σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή
πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας,

CONTACT INFORMATION
EXERGIA S.A.
15, Voukourestiou Str., Athens 106 71

συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και
ιστορική αρχειοθέτηση. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να
ζητήσετε την διαγραφή των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή.

dpo@exergia.gr

5. Τα δικαιώματά σας
Η Εταιρεία διασφαλίζει τα δικαιώματά σας όσον αφορά την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, έχετε το
δικαίωμα:
5.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα,
5.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν
είναι ανακριβή ή ελλιπή,
5.3 Να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων,
εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των
νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων, για την εκπλήρωση
νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την
υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή
άλλων αρχών,
5.4

Να

ζητήσετε

τον

περιορισμό

της

επεξεργασίας

των

προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
5.5 Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας για την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς
συλλογής

βιογραφικών

ακολουθώντας

τις

οδηγίες

που

περιλαμβάνονται στέλνοντας ένα e-mail ή γραπτό αίτημα στο
dpo@exergia.gr

χρησιμοποιώντας

τα

κατωτέρω

στοιχεία

επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία
τους από εμάς για τους σκοπούς αυτούς, χωρίς αυτό να επηρεάζει

τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της
συγκατάθεσής σας.
Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω
δικαιώματα, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε την "Φόρμα
Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων" και να την υποβάλετε
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας
(www. exergia.gr). Μπορείτε, επίσης, να μας στείλετε μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό αίτημα, χρησιμοποιώντας τα
κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας μας.
Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία
δεδομένων έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να προσφύγετε στην
Αρχή

Προστασίας

(www.dpa.gr).

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα

