
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………. Πατρώνυμο: ……………………………….. ΑΦΜ: ..……………………….. 
Τηλ: …………………………………………….Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Email: ………………………………………………………………………………. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (για ανήλικα στελέχη): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στο πλαίσιο του ιδιωτικού συμφωνητικού που με τη συναίνεση των γονιών σας υπογράφετε σήμερα, ……………………………….. 
(ημερομηνία) με την εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΕ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.», (Ιερέα Καρατάσιου 1), με Α.Φ.Μ: 
099775421, με εκπρόσωπο τον Αστέριο Καλύβα του Γεωργίου, και είναι η «Εργοδότρια» σας, ή άλλως «Εταιρία»,  
 
Σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
 

Α’ ΤΜΗΜΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
α) Απλά προσωπικά δεδομένα σας  
Ως  εργοδότρια σας, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε 
στις νόμιμες υποχρεώσεις μας, αλλά και τις υποχρεώσεις μας από την σύμβαση εργασίας σας, για την απασχόληση, την 
πληρωμή σας, την κοινωνική ασφάλιση σας και την υγεία σας. Τα δεδομένα αυτά είναι όσα σας ζητήθηκαν κατά την υποβολή 
της αίτησης εργασίας σας και κατά την υπογραφή της σύμβασής σας [Βιογραφικό, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, 
Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο κινητό, Τηλέφωνο σταθερό, Ημερομηνία & Τόπος γέννησης, 
Υπηκοότητα,  Προϋπηρεσία, ΔΑΤ / Διαβατήριο / Έγγραφα  παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς), ΑΦΜ / ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ-ΙΚΑ, 
στοιχεία ΟΑΕΔ, στοιχεία Εκπαίδευσης, Τραπεζικό λογαριασμό κλπ]. 
Τα προσωπικά αυτά δεδομένα φυλάσσονται από εμάς με κανόνες ασφαλείας και σε αυτά έχει πρόσβαση μόνο το 
εξουσιοδοτημένο και αρμόδιο προσωπικό της επιχείρησης, καθώς και ο συνεργαζόμενος λογιστής, για την πληρωμή και την 
ασφάλισή σας.  
 
β) Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία σας  
Ως εργοδότρια εταιρία, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε παροχές κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και να διασφαλίζουμε 
την ασφάλεια σας στον εργασιακό χώρο.  
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρούμε ιατρικά σας δεδομένα, όταν για παράδειγμα ζητάτε άδεια λόγω ασθενείας 
(αναρρωτική άδεια), οπότε και μας φέρνετε ιατρικές γνωματεύσεις που πρέπει να εγκρίνει ο ασφαλιστικός φορέας.    
Στο φάκελο των δεδομένων αυτών, που τηρείται χωριστά από τα υπόλοιπα στοιχεία σας, έχει πρόσβαση μόνο το ειδικά για 
το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο προσωπικό της επιχείρησης καθώς και ο συνεργαζόμενος λογιστής. Εκτός τούτων, πρόσβαση 
δύνανται να έχουν τα ελεγκτικά όργανα των αρμόδιων αρχών, καθώς και οι αρμόδιες κρατικές αρχές. Εξάλλου, στην 
περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμού σας κατά την διάρκεια παραμονής σας στην κατασκήνωση, μπορείτε να εξεταστείτε ή 
να σας δοθεί θεραπεία από τον γιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό της κατασκήνωσης.  Ο γιατρός φυλάσσει τα δεδομένα 
σας αυτά είτε ως πληροφορίες σε έντυπα που συμπληρώνετε και παραδίδετε εσείς, είτε ως αποτελέσματα εξετάσεων σε 
σφραγισμένο φάκελο σε κλειδωμένο ντουλάπι στην επιχείρηση, στο οποίο πρόσβαση έχει μόνο ο ίδιος ο ιατρός ή τα αρμόδια 
κρατικά όργανα ελέγχου (πχ ΣΕΠΕ). Η επιχείρηση δεν  λαμβάνει γνώση ούτε αποκτά κατά οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση σε 
αυτά και είναι απολύτως απόρρητα. Το μοναδικό έγγραφο του οποίου λαμβάνει γνώση η επιχείρηση είναι η γνωμάτευση της 
καταλληλότητας για εργασία, η οποία εκδίδεται από τον ιατρό.  
Ιδίως σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα υγείας σας που τηρούνται από τον γιατρό, μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματα σας, 
δηλαδή το δικαίωμα πρόσβασης και λήψης αντιγράφου, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας είτε υποβάλλοντας αίτηση 
στον ίδιο τον ιατρό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μπορείτε να ζητήσετε το email του από την επιχείρηση εφόσον 
χρειαστεί) είτε στην επιχείρηση, στο gdpr@kalivas.net για να το διαβιβάσει στο γιατρό. 
 
γ) Φωτογραφίες / Βίντεο 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στην κατασκήνωση, είναι πιθανόν να συμμετέχετε σε αθλητικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες (πχ γιορτές, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς κλπ), που μπορεί να βιντεοσκοπηθούν ή να ληφθούν αναμνηστικές 
φωτογραφίες για την προβολή τους στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας καθώς και σε ενημερωτικά 
έντυπα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών. Η εταιρία έχει έννομο και θεμιτό συμφέρον τέτοιων δημοσιεύσεων για την 
προβολή των δράσεων της κατασκήνωσης. 
Εάν υπάρχουν λόγοι που αφορούν κάποια ιδιαίτερη κατάστασή σας, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη φωτογράφηση ή 
λήψη βίντεο που σας περιλαμβάνει, ανά πάσα στιγμή. Όμως, θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο gdpr@kalivas.net τουλάχιστον (3)τρεις ημέρες πριν, ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα (πχ αναλόγως 
της περίπτωσης, να μην συμπεριληφθείτε στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, ή αν είναι εφικτό να μην ληφθούν εικόνες σας κατά 
τη διάρκεια τους, ή τυχόν φωτογραφίες που σας περιλαμβάνουν, να δημοσιευτούν μόνο μετά την θόλωση της εικόνας σας 
κλπ).  



 

 

 
δ) Περίοδος διατήρησης  
Όλες οι παραπάνω προσωπικές σας πληροφορίες, διαγράφονται ή καταστρέφονται ή επιστρέφονται σε σας μετά την 
ολοκλήρωση της συνεργασίας μας και αφού περάσουν οι προθεσμίες που ο νόμος μας υποχρεώνει να τις διατηρούμε. Ιδίως 
όσον αφορά φωτογραφίες ή βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα μας ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας, αυτές 
θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα (5)πέντε ετών.  
 
ε) Τρίτοι που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα 
Στις προσωπικές σας πληροφορίες, πρόσβαση μπορεί να έχουν μόνο οι αρμόδιες κρατικές αρχές (πχ ΔΟΥ, ΟΑΕΔ, ασφαλιστικά 
ταμεία, φορείς απασχόλησης κλπ) καθώς και οι συνεργάτες μας που πρέπει να μας παρέχουν κάποια υπηρεσία αναγκαία για 
την εκπλήρωση της συνεργασίας μας μαζί σας (πχ λογιστές, φοροτεχνικοί ή νομικοί σύμβουλοι, συνεργάτες μηχανογράφησης 
κλπ).  Οι συνεργάτες μας αυτοί έχουν υπογράψει συμβάσεις με τις οποίες δεσμεύονται για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων σας και δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση τους παρά μόνο για ότι είναι απαραίτητο για τις υπηρεσίες που τους 
ζητάμε. 
Ιδίως στα δεδομένα που αφορούν την υγεία σας, πρόσβαση μπορεί να έχουν μόνο οι αρμόδιες αρχές (ασφαλιστικά ταμεία, 
παρόχους υγείας Δ.Ο.Υ. κλπ).  
Τέλος, όσον αφορά δημοσιευμένες στο διαδίκτυο φωτογραφίες ή βίντεο, σε αυτά πρόσβαση μπορεί να έχει οποιοσδήποτε 
επισκέπτεται την ιστοσελίδα ή το μέσο στο οποίο δημοσιεύτηκαν.  
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα 
Σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα  που τηρούμε, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, διόρθωσης τους σε περίπτωση 
σφάλματος, ή συμπλήρωσης σε περίπτωση ελλείψεων, φορητότητας τους (για την περίπτωση των ηλεκτρονικών αρχείων 
στοιχείων που δόθηκαν από εσάς), διαγραφής τους (εκτός εάν υπάρχει νομικός λόγος ή υπέρτερο έννομο συμφέρον 
διατήρησης τους και για όσο ισχύει κάτι από αυτά), περιορισμού τους και εναντίωση.  
Εάν σας απασχολεί οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, η εταιρία ενθαρρύνει την υποβολή σχετικού 
αιτήματος στην εταιρία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@kalivas.net, η οποία θα παραλάβει και θα εξετάσει με 
εμπιστευτικότητα το αίτημα σας. Η εταιρία θα κάνει κάθε προσπάθεια για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος σας. Σε κάθε 
περίπτωση μη επίλυσης του θέματος, παραμένει το δικαίωμα σας για υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια αρχή προστασίας 
δεδομένων.  
 

Β’ ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ 
1. Θα πρέπει να τηρείτε απόλυτη εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτετε σε οποιονδήποτε εκτός της κατασκήνωσης οποιαδήποτε 

εμπιστευτική πληροφορία ή προσωπικά δεδομένα κατασκηνωτών ή άλλων εργαζομένων.  
2. α) Φωτογραφίες και Βίντεο άλλων εργαζομένων: Δεν θα πρέπει να αποθηκεύετε, να αντιγράφετε, ή να μεταφέρετε εκτός 

της κατασκήνωσης εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, κλπ. Δεν θα πρέπει να φωτογραφίζετε και να βιντεοσκοπείτε άλλους 
εργαζομένους χωρίς την θέληση τους. Επίσης, δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε τέτοιες πληροφορίες άλλων εργαζομένων 
στο διαδίκτυο ή σε social media ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο προβολής χωρίς την θέληση τους. 
β) Φωτογραφίες και Βίντεο κατασκηνωτών: Δεν θα πρέπει να αποθηκεύετε, να αντιγράφετε, ή να μεταφέρετε εκτός της 
κατασκήνωσης εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, κλπ. Δεν επιτρέπεται να φωτογραφίζετε, να βιντεοσκοπείτε κατασκηνωτές και 
να δημοσιεύετε τέτοιες πληροφορίες κατασκηνωτών στο διαδίκτυο ή σε social media ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο 
προβολής. 

3. Δεν επιτρέπεται να αποκτάτε πρόσβαση σε έγγραφα ή υπολογιστές εκτός αν σας δόθηκε άδεια από τον προϊστάμενο σας. 
Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να αποθηκεύετε, να αντιγράφετε, ή να μεταφέρετε εκτός της κατασκήνωσης  αυτά τα 
έγγραφα. 

4. Για όσα έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να διαχειριστείτε κατά την εργασία σας, οφείλετε να προσέχετε ώστε αυτά 
να μην χαθούν ή καταστραφούν και να μην αφήνονται αφύλακτα.  

5. Δεν θα πρέπει να δίνετε οποιεσδήποτε πληροφορίες σε άτομα εκτός της κατασκήνωσης, εκτός αν έχετε την άδεια του 
προϊσταμένου σας.  

6. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε υπολογιστές, ηλεκτρονικές συσκευές αποθήκευσης ή άλλα πληροφοριακά και 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα της επιχείρησης παρά μόνο εφόσον σας ανατέθηκε συγκεκριμένη εργασία και μόνο γι’ αυτήν.  

7. Θα πρέπει να ενημερώνετε το συντομότερο δυνατό τη διεύθυνση της κατασκήνωσης  για κάθε κίνδυνο για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων που εντοπίζετε, καθώς και για τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομένων που διαπιστώνετε ή 
υποπτεύεστε ότι έγινε ή μπορεί να συμβεί.   
 

      Δηλώνω ότι διάβασα και κατανόησα τα παραπάνω σχετικά με τα δικαιώματα μου και τις υποχρεώσεις μου για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων.  

 
Το Στέλεχος                                     Ο Γονέας /Κηδεμόνας (για ανήλικα στελέχη)                                       Για την Εταιρία 


