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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 6 February 2023 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα Δήλωση απορρήτου πρόσληψης («Δήλωση απορρήτου») εξηγεί ποια 
προσωπικά δεδομένα (πληροφορίες) συλλέγουμε για εσάς στο πλαίσιο της διαδικασίας 
πρόσληψης, πώς διατηρούμε, χρησιμοποιούμε και ενδεχομένως κοινοποιούμε αυτά τα 
δεδομένα, και ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία. Η νομοθεσία περί 
προστασίας και απορρήτου των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Νόμου 4624/2019, επιβάλλει 
να σας παράσχουμε αυτές τις πληροφορίες. Διαβάστε την παρούσα Δήλωση απορρήτου και 
κάθε άλλη παρόμοια δήλωση ή πολιτική που ενδέχεται να σας παράσχουμε κατά διαστήματα 
κατά τη συλλογή ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας. 

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ισχύει για τις δραστηριότητες πρόσληψης όλων των 
εταιρειών που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στην Ocado Group plc, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δραστηριοτήτων εσωτερικής πρόσληψης. Επί του παρόντος, καλύπτει τις 
εξής οντότητες: 

 
Χώρα Επωνυμία Διεύθυνση  
Αυστραλία Ocado Solutions Australia Pty 

Limited 
Level 9, 63 Exhibition Street, 
Melbourne VIC 3000, Australia 

Βουλγαρία Ocado Bulgaria EOOD 7th Floor, South Park Building, 13 
Henrik Ibsen Str., Sofia, 1407, 
Bulgaria 

Καναδάς Ocado Solutions Canada Inc Suite 1300, 1969 Upper Water 
Street, McInnes Cooper Tower-
Purdy Wharf, Halifax NS B3J 3R7, 
Canada 

Γαλλία Ocado Solutions France SAS Siége Social, 3-5 rue Saint-
Georges, 75009 Paris, France 

Ιαπωνία Ocado Solutions Japan K.K. Tokyo Club Building 11F, 3-2-6 
Kasumigaseki, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

Πολωνία Ocado Polska Sp z.o.o. High5ive building4, Pawia 21 St., 
31-154, Krakow, Poland 

Ισπανία Ocado Spain SLU calle Badajoz 112, 08018, 
Barcelona, Spain  

Σουηδία Ocado Solutions Sweden AB και 
Ocado Sweden AB 

Ocado Solutions Sweden AB, 
Mätarvägen 30, 196 37 
Kungsängen, Sweden 
Mälarvarvsbacken 8, 11733, 
Stockholm, Sweden 
 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Ocado Central Services Limited Buildings One & Two Trident 
Place, Mosquito Way, Hatfield, 
AL10 9UL 

Ηνωμένες 
Πολιτείες 
Αμερικής 

Ocado Solutions USA Inc. 12 Timber Creek Lane, Newark DE 
19711, United States 
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Ελλάδα Ocado Ventures (Myrmex) Ltd Buildings One & Two Trident 
Place, Mosquito Way, Hatfield, 
AL10 9UL 

(έκαστη «Εταιρεία του ομίλου Ocado») και οι όροι «εμείς», «εμάς» και «μας» στην παρούσα 
δήλωση αναφέρονται στη σχετική Εταιρεία του ομίλου Ocado.  

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
Έχουμε διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων («ΥΠΔ») για να επιβλέπει τη 
συμμόρφωση με την παρούσα Δήλωση απορρήτου. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με 
την παρούσα Δήλωση απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας 
δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: privacy@ocado.com   
Διεύθυνση: Data Protection Officer, Ocado Group, Buildings One and Two, Trident Place, 
Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, United Kingdom, AL10 9UL. 

Ποιος συλλέγει τα δεδομένα 
Κάθε Εταιρεία του ομίλου Ocado έχει τον ρόλο του «υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων» σε 
κάθε αντίστοιχη δικαιοδοσία και, κατά περίπτωση, συλλέγει, κοινοποιεί και χρησιμοποιεί 
ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου 
πρόσληψης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η οντότητα που καθορίζει τους 
σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα και 
τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εν λόγω επεξεργασία. 

Πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε  
Ο πίνακας που παρατίθεται στο Μέρος Α του παρακάτω Παραρτήματος συνοψίζει τα 
προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και διατηρούμε έως και το στάδιο επιλογής των 
επικρατέστερων υποψηφίων, πώς και γιατί το κάνουμε, πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα 
δεδομένα και σε ποιους ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε. 
Ο πίνακας που παρατίθεται στο Μέρος Β του παρακάτω Παραρτήματος συνοψίζει τα 
πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και διατηρούμε πριν λάβουμε την τελική 
απόφαση πρόσληψης (δηλ. πριν κάνουμε μια προσφορά απασχόλησης άνευ όρων), πώς και 
γιατί το κάνουμε, πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα και σε ποιους ενδέχεται να τα 
κοινοποιήσουμε. 
Χρησιμοποιούμε επίσης cookies και παρόμοιες τεχνολογίες σε σχέση με τις διαδικτυακές μας 
δραστηριότητες πρόσληψης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα 
cookies που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση 
https://careers.ocadogroup.com/.  
 
Πού διατηρούμε τα δεδομένα 
Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται στα γραφεία μας και στα γραφεία των εταιρειών 
του ομίλου μας, καθώς και τρίτων οργανισμών, παρόχων υπηρεσιών, αντιπροσώπων και 
εκπροσώπων. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρες της ΕΕ, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ, στον Καναδά και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων των χωρών που δεν έχουν νόμους περί προστασίας δεδομένων και 
απορρήτου αντίστοιχους με αυτούς της χώρας σας. Έχουμε θεσπίσει μηχανισμούς για τη 
διασφάλιση της κατάλληλης προστασίας των δεδομένων που διαβιβάζουμε ή αποθηκεύουμε 
εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Επιπλέον, αν μία από τις εταιρείες του 
ομίλου μας με έδρα τον ΕΟΧ συλλέξει προσωπικά δεδομένα σας, θα χρησιμοποιήσει ένα ή 

mailto:privacy@ocadogroup.com
https://careers.ocadogroup.com/
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περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα προστασίας σε περίπτωση που διαβιβάσει τα 
προσωπικά σας δεδομένα σε οργανισμό εκτός του ΕΟΧ: 
 

● Ο οργανισμός εδρεύει σε χώρα που διασφαλίζει επίπεδο προστασίας δεδομένων 
ισοδύναμο με τα πρότυπα του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως έχει καθοριστεί 
με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

● Ο οργανισμός δεσμεύεται από τυπικές συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες προσφέρουν κατάλληλες δικλείδες προστασίας των 
δεδομένων. 

● Ισχύει παρέκκλιση σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων (π.χ. έχετε 
δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη 
προκειμένου η Ocado να συνάψει σύμβαση μαζί σας). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία προστατεύει τα 
προσωπικά δεδομένα όταν διαβιβάζονται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ή για να αποκτήσετε ένα αντίγραφο 
των μέτρων που εφαρμόζουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη 
διαβίβασή τους εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήση των στοιχείων 
επικοινωνίας του ΥΠΔ που αναφέρονται πιο πάνω. 
Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων  
Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη λήψη αυτοματοποιημένων 
αποφάσεων που έχουν νομική ή αντίστοιχα σημαντική επίπτωση σε εσάς.  
Αν δεν παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα 
Αν δεν παράσχετε τα δεδομένα που θα σας ζητηθούν και τα εν λόγω δεδομένα είναι 
απαραίτητα για να εξετάσουμε την αίτησή σας (π.χ. αποδεικτικά προσόντων ή επαγγελματική 
εμπειρία), δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε επιτυχώς την αίτησή σας. Για παράδειγμα, 
αν ζητάμε συστατικές επιστολές για τη συγκεκριμένη θέση και δεν μας δώσετε τις σχετικές 
πληροφορίες, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω με την αίτησή σας. Ωστόσο, 
όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων 
και επιλέγετε να μην παράσχετε αυτές τις πληροφορίες, αυτό δεν θα επηρεάσει την αίτησή 
σας με κανέναν τρόπο. Αν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ή αν οποιαδήποτε πληροφορία 
ζητήσουμε κατά τη διαδικασία της αίτησής σας είναι προαιρετική, θα σας ενημερώσουμε 
σχετικά εκείνη τη στιγμή.  

Για πόσο διατηρούμε τα δεδομένα σας 
Συνήθως διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο έξι μηνών από τη στιγμή που 
θα σας κοινοποιήσουμε την απόφασή μας σχετικά με την κάλυψη της θέσης, εκτός αν 
απαιτείται να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα στη χώρα σας 
(π.χ. στην Ισπανία και στην Ελλάδα, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν 
χρόνο). Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτό το διάστημα, ώστε να μπορούμε 
να αποδείξουμε, σε περίπτωση νομικής αξίωσης, ότι δεν έχουμε κάνει παράνομες διακρίσεις 
σε βάρος υποψηφίων και ότι η διαδικασία της πρόσληψης έχει διεξαχθεί με δίκαιο και διαφανή 
τρόπο. Μετά από αυτό το διάστημα, θα καταστρέψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας 
δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική διατήρησης δεδομένων της εταιρείας μας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στη διεύθυνση privacy@ocado.com. 
Αν επιθυμούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο αρχείο μας, επί της βάσης 
ότι μπορεί να προκύψει μια άλλη ευκαιρία στο μέλλον και να θελήσουμε να σας λάβουμε 
υπόψη, θα σας αποστείλουμε ξεχωριστό μήνυμα με το οποίο θα ζητάμε τη συγκατάθεσή σας 
για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
συνήθως δύο ετών, επ' αυτής της βάσης. 
Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα 

mailto:privacy@ocado.com
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Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, βάσει νόμου, έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα 
δεδομένα σας, ανάλογα με τη χώρα/περιοχή στην οποία υποβάλλετε αίτηση: 
 
Υποψήφιοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον ΕΟΧ  
 
Αν υποβάλλετε αίτηση για θέση σε μία από τις εταιρείες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στον 
ΕΟΧ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

● Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (γνωστό ως «αίτημα 
πρόσβασης υποκειμένου δεδομένων»). Έτσι μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση για το 
αν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας και, σε αυτήν την περίπτωση, να λάβετε ένα 
αντίγραφο αυτών των προσωπικών δεδομένων και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. 

● Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. 
Έτσι μπορείτε να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που 
διατηρούμε για εσάς. 

● Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Έτσι μπορείτε να μας 
ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να 
αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις όπου έχετε ασκήσει το 
δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους (δείτε παρακάτω). Λάβετε υπόψη 
ότι αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και ότι θα είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε 
ορισμένες πληροφορίες, εφόσον έχουμε έννομη νομική βάση να το πράξουμε. 

● Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους 
που σας αφορούν και σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός αν, μεταξύ 
άλλων, υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των 
συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. 

● Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. 
Έτσι μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων, για παράδειγμα αν θέλετε να αποδείξουμε την ακρίβειά τους ή τον 
λόγο για την επεξεργασία τους, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη ή ότι η 
Εταιρεία του ομίλου Ocado δεν χρειάζεται πλέον αυτά τα δεδομένα, ή αν έχετε ασκήσει 
το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

● Να ζητήσετε να σας παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε «φορητή μορφή» 
(σε δομημένη, διαδεδομένη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, π.χ. σε αρχείο pdf ή 
.csv) και να τα διαβιβάσουμε σε τρίτο μέρος.  

● Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων (στις περιπτώσεις που βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας) ανά πάσα 
στιγμή. Ωστόσο, αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό δεν θα επηρεάσει τη 
νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε πριν από αυτήν την ανάκληση. 
 

● Να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε 
καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην τοπική εποπτική αρχή για θέματα προστασίας 
δεδομένων (δείτε την παρακάτω ενότητα με τίτλο «Πώς να υποβάλετε καταγγελία»). 

Σημειώστε ότι αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να περιοριστούν, π.χ. αν η εκπλήρωση του 
αιτήματός σας θα αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα άλλου ατόμου ή αν μας ζητήσετε να 
διαγράψουμε δεδομένα που υποχρεούμαστε από τον νόμο να διατηρήσουμε ή τα οποία 
έχουμε επιτακτικά έννομα συμφέροντα να διατηρήσουμε. Θα σας ενημερώνουμε για τις 
σχετικές εξαιρέσεις στις οποίες βασιζόμαστε στην απάντησή μας προς το αίτημά σας.  
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Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας για την προστασία των 
δεδομένων, επικοινωνήστε γραπτώς με τον ΥΠΔ. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες 
πληροφορίες, για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να 
διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα (ή να ασκήσετε 
οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας). Αυτό αποτελεί ένα κατάλληλο μέτρο ασφάλειας που 
διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε κανένα άτομο που δεν 
έχει δικαίωμα να τα λάβει. 
Για περισσότερες και πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, συνιστούμε 
να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).   
 
Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους 

Κατά κύριο λόγο, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας θα έχουν οι εργαζόμενοι της 
εταιρείας που εμπλέκονται στη διαδικασία πρόσληψής σας και τα τμήματα ανθρώπινου 
δυναμικού, ΙΤ, οικονομικών και διαχείρισης εγκαταστάσεων, στον βαθμό που είναι απαραίτητο 
για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους σε σχέση με την αίτησή σας. Όπως επιτρέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, κοινοποιούμε επίσης προσωπικά 
δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Ocado, όταν είναι απαραίτητο σε σχέση με τη 
διαδικασία αίτησης, και σε τρίτα μέρη, όπως περιγράφεται παρακάτω:  

a) Για την επεξεργασία της αίτησής σας, για τη διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων και 
τεστ ικανοτήτων, και για τη διευκόλυνση και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων πρόσληψης 
για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε με την Experian, η οποία μας 
βοηθά στη διεξαγωγή των διαδικασιών πρόσληψης, με παρόχους συστημάτων 
παρακολούθησης αιτούντων, καθώς και με την αρμόδια αρχή που είναι αντίστοιχη της 
υπηρεσίας μεταφορών (Driving and Vehicle Licensing Authority - DVLA) του ΗΒ για τη 
διεξαγωγή ελέγχων άδειας οδήγησης. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε με τα άτομα 
που σας έχουν δώσει συστατικές επιστολές, για να επιβεβαιώσουμε την 
επαγγελματική σας εμπειρία, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας γι' αυτόν τον 
σκοπό. Χρησιμοποιούμε επίσης τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως παρόχους 
συστημάτων ΙΤ και εφαρμογών τεχνολογίας, για την επεξεργασία και την αποθήκευση 
των προσωπικών δεδομένων σας.  

b) Σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου και cookies (η οποία είναι διαθέσιμη στον 
ιστότοπό μας, στη διεύθυνση https://careers.ocadogroup.com/), προσλαμβάνουμε 
τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση της απόδοσης του ιστότοπου, 
της χρήσης λειτουργιών και υπηρεσιών, των τάσεων επισκεψιμότητας, των 
δημογραφικών τάσεων και των εκδόσεων προγραμμάτων περιήγησης, έτσι ώστε να 
βελτιώνουμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας και να τα προσαρμόζουμε στα 
ενδιαφέροντά σας.  

c) Κοινοποιούμε δεδομένα στους επιχειρηματικούς μας συμβούλους, π.χ. νομικούς 
συμβούλους ή συμβούλους επιχειρήσεων/προσλήψεων, στον βαθμό που είναι 
απαραίτητο για να μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

d) Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα σε ρυθμιστικές και κυβερνητικές αρχές ή/και 
φορείς επιβολής του νόμου, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία ή είναι απαραίτητο 
για τη νομική προστασία των έννομων συμφερόντων μας, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

e) Σε περίπτωση πώλησης ή συγχώνευσης της εταιρείας μας, τα δεδομένα σας ενδέχεται 
να γνωστοποιηθούν στους συμβούλους μας και στους συμβούλους του υποψήφιου 
αγοραστή, και να μεταβιβαστούν στους νέους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. 

f) Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα για σκοπούς εταιρικών αναφορών και 
αναλύσεων. 

https://careers.ocadogroup.com/
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Όταν συνεργαζόμαστε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, απαιτούμε να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα 
με τις πολιτικές μας. Δεν επιτρέπουμε στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν 
τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Τους επιτρέπουμε να επεξεργάζονται 
τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς και 
σύμφωνα με τις οδηγίες μας και τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων του ΓΚΠΔ και του Νόμου 4624/2019. 
 
Πώς να υποβάλετε καταγγελία 
 
Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία σας σχετικά με τη 
χρήση των δεδομένων σας από εμάς και σας ζητάμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας.  
Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στα 
ακόλουθα: 
Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, στη διεύθυνση www.dpa.gr ή Λεωφόρος Κηφισίας 1-
3, Αθήνα, Ελλάδα, 11523 
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Παράρτημα  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ 

Part A  

Έως και το στάδιο επιλογής των επικρατέστερων υποψηφίων 

Τα δεδομένα που συλλέγουμε Πώς 
συλλέγουμε τα 
δεδομένα 

Νομική βάση (για τους 
υποψηφίους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και 
στον ΕΟΧ)  

Για ποιον λόγο 
χρησιμοποιούμε και 
κοινοποιούμε τα δεδομένα 

Το όνομά σας, τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας (π.χ. 
διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, διεύθυνση email) 
και λεπτομέρειες για την 
επαγγελματική σας εμπειρία 
(π.χ. το βιογραφικό σας)  

Από εσάς 1. Για να μπορέσουμε να 
επικοινωνήσουμε μαζί 
σας, να 
προχωρήσουμε την 
αίτησή σας και να 
λάβουμε μια 
τεκμηριωμένη 
απόφαση πρόσληψης 
(έννομα συμφέροντα). 

2. Για να 
συνάψουμε/εκτελέσου
με μια σύμβαση μαζί 
σας (σύμβαση 
απασχόλησης) ή/και 
να προχωρήσουμε σε 
ενέργειες, κατόπιν 
αιτήματός σας, πριν τη 
σύναψη της εν λόγω 
σύμβασης. 

3. Για να 
επικοινωνήσουμε μαζί 
σας και να σας 
ενημερώσουμε για 
ευκαιρίες 
απασχόλησης, εφόσον 
έχετε δώσει τη 
συγκατάθεσή σας.  

 

● Για να μπορεί το 
προσωπικό του 
τμήματος ανθρώπινου 
δυναμικού ή ο 
διευθυντής του σχετικού 
τμήματος να 
επικοινωνήσει μαζί σας, 
για να προχωρήσει η 
αίτησή σας, να 
προγραμματίσετε 
συνεντεύξεις και να 
ενημερωθείτε για το 
αποτέλεσμα. 

● Για να ενημερωθεί ο 
αρμόδιος διευθυντής ή 
το αρμόδιο τμήμα για την 
αίτησή σας. 

● Για να σας 
ενημερώνουμε για 
ευκαιρίες που μπορεί να 
σας ενδιαφέρουν, 
εφόσον έχετε 
συμφωνήσει με αυτό.  

● Για να συνεργαζόμαστε 
με τρίτα μέρη που μας 
παρέχουν υπηρεσίες για 
τη διαδικασία 
πρόσληψης, όπως 
ελέγχους ιστορικού και 
αξιολογήσεις, στον 
βαθμό που επιτρέπεται 
από τον νόμο και εφόσον 
έχετε δώσει τη 
συγκατάθεσή σας. 
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Τα δεδομένα που συλλέγουμε Πώς 
συλλέγουμε τα 
δεδομένα 

Νομική βάση (για τους 
υποψηφίους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και 
στον ΕΟΧ)  

Για ποιον λόγο 
χρησιμοποιούμε και 
κοινοποιούμε τα δεδομένα 

Λεπτομέρειες για τα 
προσόντα, την εμπειρία, το 
βιογραφικό, το ιστορικό 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τίτλων εργασίας, του μισθού, 
της περιόδου ειδοποίησης 
και των ωρών εργασίας, και 
τα ενδιαφέροντά σας 
(εφόσον μας δώσετε αυτές 
τις πληροφορίες) 

Από εσάς, το 
συμπληρωμένο 
έντυπο αίτησης, 
το βιογραφικό 
και τις 
σημειώσεις 
συνέντευξης (αν 
υπάρχουν) 

1. Για να λάβουμε μια 
τεκμηριωμένη 
απόφαση πρόσληψης 
(έννομα συμφέροντα). 

2. Για να 
συνάψουμε/εκτελέσου
με μια σύμβαση μαζί 
σας (σύμβαση 
απασχόλησης) ή/και 
να προχωρήσουμε σε 
ενέργειες, κατόπιν 
αιτήματός σας, πριν τη 
σύναψη της εν λόγω 
σύμβασης. 

Για να μπορεί το 
προσωπικό του 
τμήματος ανθρώπινου 
δυναμικού ή ο 
υπεύθυνος προσλήψεων 
στο σχετικό τμήμα να 
αξιολογήσει την αίτησή 
σας και να λάβει 
τεκμηριωμένες 
αποφάσεις (επιλογή 
επικρατέστερων 
υποψηφίων και 
πρόσληψη). 

Πληροφορίες για τη 
διαφορετικότητα, όπως 
μεταξύ άλλων πληροφορίες 
περί εθνικής καταγωγής, 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, 
αναπηριών και παθήσεων, 
και σεξουαλικού 
προσανατολισμού, στο 
πλαίσιο του εντύπου ίσων 
ευκαιριών (στον βαθμό που 
επιτρέπεται από τον νόμο) 
 

Από εσάς, όταν 
επιλέγετε να 
συμπληρώσετε 
το έντυπο ίσων 
ευκαιριών στο 
πλαίσιο της 
αίτησής σας  

 
Δείτε τη δήλωση που 
θα εμφανιστεί, αν 
συμμετάσχετε σε 
διαδικασίες 
αξιολόγησης 
διαφορετικότητας και 
ένταξης. 

 

● Για να παρακολουθούμε 
την ισότητα ευκαιριών 
στη διαδικασία 
πρόσληψης, να 
διεξάγουμε στατιστικές 
αναλύσεις και να 
λαμβάνουμε κάθε 
απαραίτητο μέτρο για τη 
βελτίωση της ισότητας 
στον εργασιακό μας 
χώρο. 

● Δεν χρησιμοποιούμε τις 
πληροφορίες περί 
διαφορετικότητας και 
ένταξης για τη λήψη 
αποφάσεων που 
επηρεάζουν εσάς και την 
αίτησή σας.  

Σχόλια προκαταρκτικού 
ελέγχου που βασίζονται στις 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις, 
στις σημειώσεις συνέντευξης 
του υπεύθυνου και στις 
σημειώσεις και στα 
αποτελέσματα των τεστ 
ικανοτήτων. 

Από εσάς μέσω 
της 
συμπληρωμένης 
φόρμας αίτησης 
και από τις 
σημειώσεις 
τηλεφωνικής και 
προσωπικής 
συνέντευξης, και 
τα σχετικά τεστ 
ικανοτήτων 

1. Για να λάβουμε μια 
τεκμηριωμένη 
απόφαση πρόσληψης 
(έννομα συμφέροντα). 

2. Για να 
συνάψουμε/εκτελέσου
με μια σύμβαση μαζί 
σας (σύμβαση 
απασχόλησης) ή/και 
να προχωρήσουμε σε 
ενέργειες, κατόπιν 
αιτήματός σας, πριν τη 
σύναψη της εν λόγω 
σύμβασης. 

● Για να μπορεί το 
προσωπικό του 
τμήματος ανθρώπινου 
δυναμικού ή ο 
υπεύθυνος προσλήψεων 
στο σχετικό τμήμα να 
αξιολογήσει την αίτησή 
σας και να λάβει 
τεκμηριωμένες 
αποφάσεις (επιλογή 
επικρατέστερων 
υποψηφίων και 
πρόσληψη).  

● Ενδέχεται να 
χρησιμοποιήσουμε τρίτα 
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μέρη για τη διενέργεια 
αυτών των 
δραστηριοτήτων 
προκαταρκτικού ελέγχου 
για λογαριασμό μας. 

Πληροφορίες σχετικά με το 
ποινικό σας μητρώο 
Σημείωση: Συλλέγουμε αυτές 
τις πληροφορίες όπου το 
επιτρέπουν οι τοπικές νομικές 
απαιτήσεις. 

Από εσάς 1. Για λόγους 
συμμόρφωσης με τις 
νομικές μας 
υποχρεώσεις. 

2.  Έννομο συμφέρον: Τα 
έννομα συμφέροντα 
της Ocado όπως 
περιγράφονται στη 
διπλανή στήλη.  

Για τη λήψη 
τεκμηριωμένων 
αποφάσεων πρόσληψης. 

 

Τα στοιχεία των ατόμων που 
σας έχουν δώσει συστατικές 
επιστολές 

Από τη 
συμπληρωμένη 
φόρμα αίτησής 
σας 

Για να λάβουμε μια 
τεκμηριωμένη 
απόφαση πρόσληψης 
(έννομα συμφέροντα). 

 
 
 
 
 
 

● Για να 
πραγματοποιήσουμε μια 
δίκαιη διαδικασία 
πρόσληψης, να 
επαληθεύσουμε το 
εργασιακό και 
μορφωτικό σας 
υπόβαθρο, και να 
λάβουμε μια 
τεκμηριωμένη απόφαση 
πρόσληψης. 

● Οι πληροφορίες 
κοινοποιούνται στα 
αρμόδια διευθυντικά 
στελέχη, στο προσωπικό 
του τμήματος 
ανθρώπινου δυναμικού 
και στο άτομο που σας 
έχει δώσει συστατική 
επιστολή. 
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Τα δεδομένα που συλλέγουμε Πώς 
συλλέγουμε τα 
δεδομένα 

Νομική βάση (για τους 
υποψηφίους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και 
στον ΕΟΧ)  

Για ποιον λόγο 
χρησιμοποιούμε και 
κοινοποιούμε τα δεδομένα 

Λεπτομέρειες σχετικά με την 
κατάσταση αναπηρίας και 
την υγεία σας 
 
Σημείωση: Συλλέγουμε αυτές 
τις πληροφορίες όπου το 
επιτρέπουν οι τοπικές νομικές 
απαιτήσεις. 

Από τη 
συμπληρωμένη 
φόρμα αίτησής 
σας, το ιατρικό 
ερωτηματολόγιο, 
τη συνέντευξη ή 
απευθείας από 
εσάς με άλλον 
τρόπο 

1. Για λόγους 
συμμόρφωσης με τις 
νομικές μας 
υποχρεώσεις σε ό,τι 
αφορά την άσκηση των 
δικών μας και των 
δικών σας 
δικαιωμάτων και την 
εκπλήρωση των δικών 
μας και των δικών σας 
υποχρεώσεων με 
βάση την εργατική 
νομοθεσία και τη 
νομοθεσία κοινωνικής 
ασφάλισης και 
προστασίας. 

2. Στις περιπτώσεις όπου 
αυτές οι πληροφορίες 
έχουν δημοσιοποιηθεί 
εμφανώς από εσάς και 
πρέπει να κάνουμε 
εύλογες προσαρμογές 
για να διευκολύνουμε 
τη διαδικασία της 
συνέντευξης. 

● Για τη διεξαγωγή μιας 
δίκαιης διαδικασίας 
πρόσληψης και, όπου 
είναι απαραίτητο, για τη 
διενέργεια εύλογων 
προσαρμογών για τη 
διευκόλυνση της 
διαδικασίας της 
συνέντευξης. 

● Τα δεδομένα 
κοινοποιούνται στα 
αρμόδια διευθυντικά 
στελέχη, στο προσωπικό 
του τμήματος 
ανθρώπινου δυναμικού ή 
σε άλλους εργαζόμενους 
της Ocado που 
συμμετέχουν στη 
διαδικασία της 
συνέντευξης.  

Βιντεοσκόπηση και 
ηχογράφηση εξ αποστάσεως 
συνεντεύξεων 

Από εσάς κατά 
τη διάρκεια της 
συνέντευξης 
μέσω 
βιντεοσυνομιλία
ς  

Όταν οι πάροχοι 
υπηρεσιών 
πρόσληψης 
πραγματοποιούν 
συνεντεύξεις εξ 
αποστάσεως (και 
δραστηριότητες 
πρόσληψης, π.χ. τεστ 
δεξιοτήτων) για 
λογαριασμό μας, 
καταγράφουμε αυτές 
τις συνεντεύξεις επί 
της βάσης των 
έννομων συμφερόντων 
μας για την 
αποτελεσματική 
διαχείριση της 
διαδικασίας 
πρόσληψης.  

Για να είμαστε σε θέση 
να εξετάσουμε τις 
συνεντεύξεις που έχετε 
δώσει εξ αποστάσεως 
στους παρόχους 
υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τις 
προσλήψεις και να 
λάβουμε τεκμηριωμένη 
απόφαση σχετικά με την 
αίτησή σας. 
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Τα δεδομένα που συλλέγουμε Πώς 
συλλέγουμε τα 
δεδομένα 

Νομική βάση (για τους 
υποψηφίους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και 
στον ΕΟΧ)  

Για ποιον λόγο 
χρησιμοποιούμε και 
κοινοποιούμε τα δεδομένα 

Οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω πληροφορίες 
(στον βαθμό που επιτρέπεται 
από τον νόμο) 

Από εσάς και, 
κατά 
περίπτωση, από 
την αιτούσα 
δημόσια αρχή 

 
1. Για λόγους 

συμμόρφωσης με τις 
νομικές μας 
υποχρεώσεις, στον 
βαθμό που 
υποχρεούμαστε 
βάσει του νόμου να 
επεξεργαζόμαστε 
αιτήματα 
γνωστοποίησης 
πληροφοριών.  

2. Τα έννομα 
συμφέροντά μας για 
την παροχή βοήθειας 
στο πλαίσιο ερευνών 
που διεξάγονται από 
επίσημους φορείς.  

3. Τα έννομα 
συμφέροντά μας για 
την προστασία των 
νόμιμων δικαιωμάτων 
μας. 

● Για να 
ανταποκρινόμαστε σε 
νόμιμα αιτήματα 
γνωστοποίησης 
πληροφοριών που 
υποβάλλονται από 
δημόσιες αρχές, φορείς 
επιβολής του νόμου ή 
κυβερνητικούς φορείς, ή 
βάσει δικαστικής 
εντολής. 

● Για να 
ανταποκρινόμαστε σε 
καταγγελίες, να 
προστατεύουμε τα 
νόμιμα δικαιώματά μας 
και να θεμελιώνουμε, να 
εγείρουμε ή να 
αμυνόμαστε έναντι 
νομικών αξιώσεων 
σχετικά με τη διαδικασία 
πρόσληψης.  
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Part B   

 
Πριν ληφθεί η τελική απόφαση για πρόσληψη 

Τα δεδομένα που 
συλλέγουμε 

Πώς συλλέγουμε 
τα δεδομένα 

Γιατί συλλέγουμε τα 
δεδομένα 

Πώς χρησιμοποιούμε 
και κοινοποιούμε τα 
δεδομένα 

Πληροφορίες σχετικά 
με το ακαδημαϊκό ή/και 
εργασιακό σας 
ιστορικό από τις 
συστατικές επιστολές 
που λάβαμε για εσάς 
από προηγούμενους 
εργοδότες ή/και 
εκπαιδευτικούς φορείς 
(εφόσον μας έχετε 
παράσχει τέτοιες 
συστατικές επιστολές) 

Από τα άτομα που 
έχουν δώσει τις 
συστατικές 
επιστολές (των 
οποίων τα στοιχεία 
θα μας έχετε δώσει) 

1. Για να λάβουμε μια 
τεκμηριωμένη απόφαση 
πρόσληψης (έννομα 
συμφέροντα). 

2. Με βάση τη συγκατάθεσή 
σας, κατά περίπτωση. 

 
 

● Για να 
επαληθεύσουμε τις 
πληροφορίες που 
μας έχετε δώσει και 
το ακαδημαϊκό 
ή/και εργασιακό 
σας ιστορικό, 
επικοινωνώντας με 
τα άτομα που 
έχουν δώσει τις 
συστατικές 
επιστολές, καθώς 
και για να λάβουμε 
μια τεκμηριωμένη 
απόφαση 
πρόσληψης. 

● Οι πληροφορίες 
κοινοποιούνται στα 
αρμόδια 
διευθυντικά 
στελέχη και στο 
προσωπικό του 
τμήματος 
ανθρώπινου 
δυναμικού. 

Πληροφορίες σχετικά 
με τα ακαδημαϊκά και 
επαγγελματικά σας 
προσόντα* 

Από εσάς, ή όπου 
επιτρέπεται, από τον 
εκπαιδευτικό φορέα 
ή/και τον αρμόδιο 
επαγγελματικό 
φορέα 

1. Για να λάβουμε μια 
τεκμηριωμένη απόφαση 
πρόσληψης (έννομα 
συμφέροντα). 

2. Για να 
συνάψουμε/εκτελέσουμε 
μια σύμβαση μαζί σας 
(σύμβαση απασχόλησης) 
ή/και να προχωρήσουμε 
σε ενέργειες, κατόπιν 
αιτήματός σας, πριν τη 
σύναψη της εν λόγω 
σύμβασης. 

3. Με βάση τη συγκατάθεσή 
σας, κατά περίπτωση. 

● Για να 
διεξαγάγουμε μια 
δίκαιη διαδικασία 
πρόσληψης και να 
λάβουμε μια 
τεκμηριωμένη 
απόφαση 
πρόσληψης. 

● Οι πληροφορίες 
κοινοποιούνται στα 
αρμόδια 
διευθυντικά 
στελέχη και στο 
προσωπικό του 
τμήματος 
ανθρώπινου 
δυναμικού.  
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Τα δεδομένα που 
συλλέγουμε 

Πώς συλλέγουμε 
τα δεδομένα 

Γιατί συλλέγουμε τα 
δεδομένα 

Πώς χρησιμοποιούμε 
και κοινοποιούμε τα 
δεδομένα 

Πληροφορίες σχετικά 
με το ποινικό σας 
μητρώο* 
 
Σημείωση: Συλλέγουμε 
αυτές τις πληροφορίες 
όπου το επιτρέπουν οι 
τοπικές νομικές 
απαιτήσεις. 

Από εσάς 1. Για να λάβουμε μια 
τεκμηριωμένη απόφαση 
πρόσληψης, 
αξιολογώντας την 
καταλληλότητά σας για 
μια συγκεκριμένη θέση 
που απαιτεί την εξέταση 
τέτοιων δεδομένων 
(έννομο συμφέρον μας). 

2. Για λόγους συμμόρφωσης 
με τη νομοθεσία, εφόσον 
απαιτεί την εξέταση 
αυτών των δεδομένων για 
μια συγκεκριμένη θέση. 

● Για τη λήψη 
τεκμηριωμένης 
απόφασης 
πρόσληψης και τη 
λήψη μέτρων για 
την πρόληψη 
παράνομων 
πράξεων στον 
χώρο εργασίας 
μας. 

 

Εθνικότητα, καθεστώς 
μετανάστευσης και 
πληροφορίες από 
σχετικά έγγραφα, όπως 
διαβατήριο, άδεια 
οδήγησης, VISA, 
αριθμός κοινωνικής 
ασφάλισης ή άλλες 
πληροφορίες που 
αφορούν την ταυτότητά 
σας και το καθεστώς 
σας ως μετανάστη, 
στον βαθμό που 
επιτρέπεται από τη 
νομοθεσία* 

Από εσάς και, όπου 
χρειάζεται, από την 
αρμόδια κρατική 
αρχή 

1. Για λόγους συμμόρφωσης 
με τις νομικές μας 
υποχρεώσεις. 

2. Για να 
συνάψουμε/εκτελέσουμε 
μια σύμβαση μαζί σας 
(σύμβαση απασχόλησης) 
ή/και να προχωρήσουμε 
σε ενέργειες, κατόπιν 
αιτήματός σας, πριν τη 
σύναψη της εν λόγω 
σύμβασης. 

 

● Για τη διενέργεια 
ελέγχων για το 
δικαίωμα στην 
εργασία. 

● Οι πληροφορίες 
ενδέχεται να 
κοινοποιηθούν 
στην αρμόδια 
κρατική αρχή στις 
περιπτώσεις που 
έχουμε τη νομική 
υποχρέωση να το 
πράξουμε. 

Οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω 
πληροφορίες (στον 
βαθμό που επιτρέπεται 
από τον νόμο) 

Από εσάς και, κατά 
περίπτωση, από την 
αιτούσα δημόσια 
αρχή 

1. Για λόγους συμμόρφωσης 
με τις νομικές μας 
υποχρεώσεις, στον 
βαθμό που 
υποχρεούμαστε βάσει του 
νόμου να 
επεξεργαζόμαστε 
αιτήματα γνωστοποίησης 
πληροφοριών.  

2. Τα έννομα συμφέροντά 
μας για την παροχή 
βοήθειας στο πλαίσιο 
ερευνών που διεξάγονται 
από επίσημους φορείς. 

3. Τα έννομα συμφέροντά 
μας για την προστασία 
των νόμιμων 
δικαιωμάτων μας. 

● Για να 
ανταποκρινόμαστε 
σε νόμιμα αιτήματα 
γνωστοποίησης 
πληροφοριών που 
υποβάλλονται από 
δημόσιες αρχές, 
φορείς επιβολής 
του νόμου ή 
κυβερνητικούς 
φορείς, ή βάσει 
δικαστικής εντολής. 

● Για να 
ανταποκρινόμαστε 
σε καταγγελίες, να 
προστατεύουμε τα 
νόμιμα δικαιώματά 
μας και να 
θεμελιώνουμε, να 
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εγείρουμε ή να 
αμυνόμαστε έναντι 
νομικών αξιώσεων 
σχετικά με τη 
διαδικασία 
πρόσληψης. 

 
Οι κατηγορίες δεδομένων που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) παραπάνω είναι 
απαραίτητες, προκειμένου να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε το δικαίωμά σας στην 
εργασία και την καταλληλότητά σας για τη θέση. 
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