Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από
τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί προσωπικών
δεδοµένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόµου από την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως ισχύει, ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και
κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος
δικτυακού τόπου είναι η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «TASTY FOODS A.Β.Γ.Ε»» µε έδρα τον Δήµο
Αγίου Στεφάνου Αττικής (22ο Χλµ.Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας), τηλέφωνο: 2106298000 και η
ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «PEPSICO – ΗΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», µε κεντρικά
γραφεία στο Δήµο Ν. Ερυθραίας Αττικής (19ο Χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας), τηλέφωνο:
2106699000 (εφεξής από κοινού ή κατά περίπτωση η κάθε εταιρία ξεχωριστά η «Εταιρία»).
2. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδοµένων
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων είναι απόρρητη και η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα ευλόγως
απαραίτητα τεχνικά και λοιπά µέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής.
Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα έχει µόνο το εξουσιοδοτηµένο, κατά περίπτωση και ανάλογα µε
το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρείας ή /και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την
επεξεργασία, µε τις οποίες έχει συµβληθεί η Εταιρεία και επεξεργάζονται τα δεδοµένα για λογαριασµό της,
υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εµπιστευτικότητας που περιλαµβάνονται στις σχετικές
συµβάσεις.
3. Σκοπός της Επεξεργασίας
Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος
δικτυακού τόπου είναι ο εξής:
α. O έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
β. Αναφορικά µε τα προσωπικά δεδοµένα που διαβιβάζονται από εσάς, στο πλαίσιο αποστολής του
βιογραφικού σας σηµειώµατος για ανεύρεση εργασίας στην Εταιρεία:
Η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδοµένων αυτών για την αξιολόγηση του βιογραφικού σας
σηµειώµατος και του εάν τα αναφερόµενα σε αυτό ανταποκρίνονται στη συγκεκριµένη θέση απασχόλησης
στην Εταιρεία, για την οποία αναζητείται προσωπικό καθώς και η προάσπιση των συµφερόντων της
Εταιρείας.
Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδοµένα του βιογραφικού σηµειώµατός σας θα
αποθηκεύονται από την Εταιρεία για σκοπό µελλοντικής χρήσης/ αξιολόγησής τους, σε περίπτωση νέων
θέσεων απασχόλησης στην Εταιρεία. Εφόσον δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδοµένα του
βιογραφικού σηµειώµατός σας, µετά την κάλυψη της σχετικής θέσης απασχόλησης, για την οποία
αποστείλατε το σηµείωµα αυτό, θα διαγράφονται, εκτός εάν η Εταιρεία νοµίµως δικαιούται ή υποχρεούται
να τα διατηρεί.
γ. Αναφορικά µε τα προσωπικά σας δεδοµένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία προκειµένου να
λαµβάνετε από την Εταιρεία µηνύµατα ενηµερωτικού χαρακτήρα σχετικά µε προϊόντα, πρωτοβουλίες,
διαγωνισµούς, εκδηλώσεις της Εταιρείας κτλ, σκοπός της επεξεργασίας, εφόσον έχει ληφθεί η σχετική
συγκατάθεσή σας, είναι η αποστολή των εν λόγω µηνυµάτων προς εσάς.
δ. Αναφορικά µε τα προσωπικά δεδοµένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία, υπό την ιδιότητά
σας ως δηµοσιογράφων:
Η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδοµένων αυτών προκειµένου η Εταιρεία να επικοινωνήσει µαζί
σας αναφορικά µε ζητήµατα τα οποία σχετίζονται µε τη δηµοσιογραφική σας ιδιότητα.
4. Αποδέκτες των Δεδοµένων
Αποδέκτες των δεδοµένων: (α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει
σύµβασης, νοµοθετήµατος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δηµόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές
αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δηµόσιοι λειτουργοί και (β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε
συγκεκριµένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της
Εταιρείας.
Η Εταιρεία δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε
τρίτα, φυσικά ή νοµικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδοµένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται
ανωτέρω.

5. Δικαιώµατα Πρόσβασης και Αντίρρησης
Ως υποκείµενα προσωπικών δεδοµένων έχετε το δικαίωµα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας από την Εταιρεία
(δικαίωµα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την
επεξεργασία των δεδοµένων που σας αφορούν, ρητώς συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας να
αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένων (δικαίωµα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997).
Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε να επικοινωνείτε µε την κα.Μπουροδήµου Μελίσσα , Διεύθυνση:
22ο χλµ.Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας, 145 65, Άγιος Στέφανος, Τηλέφωνο: 210 6298000.
6. Διατάξεις (Cookies)
Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιµοποιεί διατάξεις (cookies), µε σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της
διαβίβασης µιας επικοινωνίας µεταξύ µας (της Εταιρείας και εσάς), µέσω του δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Πρόκειται για κατηγορίες διατάξεων (cookies), για τις οποίες δεν απαιτείται, βάση της
νοµοθεσίας, η λήψη της προηγούµενης συγκατάθεσής σας. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι µικρά
αρχεία κειµένου που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεσθε, βάσει σχετικών παραµετροποιήσεων του
ηλεκτρονικού υπολογιστή σας, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας για
τους ανωτέρω σκοπούς, χωρίς ωστόσο να λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον
υπολογιστή σας.
Μπορείτε να ρυθµίσετε το φυλλοµετρητή (browser) του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας κατά τέτοιο τρόπο
ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριµένα πεδία της
παρούσας ιστοσελίδας είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καµία
περίπτωση.
7. Ειδικοί Σύνδεσµοι
Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου µέσω ειδικών συνδέσµων (links,
hyperlinks, banners) µε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ µέρους της Εταιρείας
ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά µε την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
8. Ανήλικοι
Η Εταιρεία περιορίζει τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου µόνο σε ενηλίκους. Περαιτέρω,
πρόθεση της Εταιρείας είναι να µη συλλέγει προσωπικά δεδοµένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση
στο δικτυακό της τόπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόµενων. Ωστόσο, δεδοµένου ότι αυτό δεν είναι
εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που
διαβιβάζουν, µέσω αυτού, προσωπικά τους δεδοµένα στην Εταιρεία, υποχρεούνται και αναµένεται να
έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική µέριµνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους.
9. Τροποποίηση των παρόντων όρων
Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας
προσωπικών δεδοµένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα
ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο.

