ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας
Αττικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να προβεί στις περαιτέρω
νόμιμες ενέργειες για τη διενέργεια προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
σύμφωνα με τα άρθρα 37-42 του ν.4765/2021, όπως ισχύει,συλλέγει και περαιτέρω
επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε: α) κατά την εγγραφή σας ως νέος
χρήστης, β) κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή, και γ) κατά την υποβολή των σχετικών
δικαιολογητικών της αίτησής σας.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
(ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός»), σας ενημερώνουμε, ότι υπεύθυνος επεξεργασίας για
τα δεδομένα που καταχωρούνται στην εφαρμογή είναι ο ΟΤΑ β' βαθμού Περιφέρεια
Αττικής με στοιχεία επικοινωνίας: idpros@patt.gov.gr, 2132065831, 155, 863, 048, 151, 054.
Η Περιφέρεια Αττικής επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας
μόνο για όσο χρόνο αυτά είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων
της στο πλαίσιο διενέργειας προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή για τη
συμμόρφωσή της με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της (λ.χ. φορολογικές). Τα δεδομένα
σας πρόκειται να διαβιβαστούν στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ως
αρμόδια εκ του νόμουΑρχή να ελέγχει το σύνολο της διαδικασίας αξιολόγησης και
πρόσληψης προσωπικού.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα εξής δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά
δεδομένα σας που τηρεί η Περιφέρεια Αττικής:
Α) Δικαίωμα πρόσβασης,
Β) Δικαίωμα διόρθωσης και
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου
Γ) Δικαίωμα διαγραφής και
Δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων από την Περιφέρεια Αττικής, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο
ΠροστασίαςΔεδομένων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@patt.gov.gr, καθώς και να
προσφύγετε
στην
Αρχή
Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα
(https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd).
Με την εγγραφή/ είσοδό σας στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δηλώνετε
ότι έχετε λάβει γνώση της παρούσας ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων σας.

