
Candidate Consent Declaration 

Keeping your CV 

 TELESMA BUSINESS TECHNOLOGIES SA  

 

This policy refers to TELESMA BUSINESS TECHNOLOGIES SA (hereinafter referred to as 
the Company). 

The protection of your personal data is very important to the Company and, for this reason, 
we request your consent to keep in the Company’s files the information that we collect from 
you during the process of searching and placing and/or recruiting staff. 

The information, which we collect from you is your CV and, in the case of a personal 
interview, information on the range of your actual and / or desired financial compensation or 
other specific sensitive information as well as your expectations regarding your professional 
requirements and/or needs. 

The purpose of maintaining this information is to keep a record of candidates, in order to 
facilitate the finding and placement or recruitment of personnel for the Company or for third 
parties, customers to the Company. 

Your data will be kept in our files for twelve (12) months from the date of receipt. In case 
you are hired by the Company, these will continue to be kept for the entire period of your 
employment. In any other case, they will be permanently deleted after the specified time 
has elapsed. Regarding your personal data/information, you have the right to be informed, 
the right to access, the right to rectification, the right to erasure, the right to oblivion, the 
right to restriction of processing, objection to processing and, following your request to the 
Company, the right to visibility. 

More information on how the Company handles your personal data may be found in the 
Privacy Policy posted on our website. 

To exercise your rights or if you have any questions about the Company’s Privacy Policy or 
if you need help in exercising or understanding the options, terms and policies described in 
this document, you should contact the Company, which also take the role of a "Data 
Controller",  by sending an email to contact@telesma.gr or write to: TELESMA BUSINESS 
TECHNOLOGIES AE, 77 Alexandras Ave., Athens 11474. The Company will respond to 
your requests without undue delay within one month. You may be asked to confirm your 
identity.  

http://www.telesma.gr/docs/PrivacyPolicy.pdf
mailto:contact@telesma.gr


Κείμενο συγκατάθεσης υποψήφιου  

διατήρηση βιογραφικού 

 ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ  

 

Η παρούσα πολιτική αναφέρεται στην ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AE (εφ’ 
εξής η Εταιρεία). 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία και 
για τον λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο µας των 
δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά τη διαδικασία αναζήτησης και τοποθέτησης ή 
πρόσληψης προσωπικού. 

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι το βιογραφικό σας σημείωμά και, σε 
περίπτωση προσωπικής συνέντευξης, πληροφορίες για το ύψος των πραγματικών  ή/και 
επιθυμητών οικονομικών απαιτήσεων σας ή άλλων ειδικών στοιχείων και επιθυμιών σχετικά 
με τις επαγγελματικές σας απαιτήσεις ή ανάγκες. 

Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι η τήρηση αρχείου υποψήφιων, 
προκειμένου να διευκολύνεται η εύρεση και η τοποθέτηση ή πρόσληψη προσωπικού για 
την Εταιρεία µας ή για τρίτους, πελάτες της Εταιρείας. 

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής 
αυτών. Στην περίπτωση πρόσληψής σας από την Εταιρεία, αυτά θα διατηρηθούν για το όλο 
το διάστημα της συνεργασίας µας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα διαγραφούν μόνιμα μετά 
την παρέλευση του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Για τα προσωπικά σας 
δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, 
περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και ορατότητας μετά από 
σχετικό σας αίτημά στην εταιρεία µας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από 
την εταιρεία µας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι 
αναρτημένη στον ιστότοπο µας  

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε την πολιτική 
προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά µε την άσκηση ή την 
κατανόηση των επιλογών, όρων και πολιτικών, πρέπει να επικοινωνήσετε µε την Εταιρεία, 
που εν προκειμένω καλείται επίσης «υπεύθυνος επεξεργασίας» στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση contact@telesma.gr ή γράψτε µας στη διεύθυνση ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ, Λ. Αλεξάνδρας 77, Αθήνα 11474. Η Εταιρεία θα απαντά στα αιτήματά 
σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός ενός μήνα. Μπορεί να σας ζητηθεί να 
παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας. 

http://www.telesma.gr/docs/PrivacyPolicy.pdf
mailto:contact@telesma.gr

