CVs Policy
Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην Εθνική Λυρική Σκηνή (εφεξής,
η «ΕΛΣ»). Με την συμπλήρωση της φόρμας και την αποστολή του βιογραφικού σας
σημειώματος, μας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουμε τα στοιχεία του βιογραφικού σας
και, εφόσον κρίνουμε ότι πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις για κάποια θέση που ο οργανισμός
επιθυμεί να καλύψει, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης
απαιτούμενης πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης. Η αποστολή του
βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει και την ρητή αποδοχή των
παρακάτω όρων:
ΌΡΟΙ
Οι Υποψήφιοι δηλώνουν ότι:


Παρέχουν πληροφορίες ακριβείς και αληθείς.



Δεν δίδουν πληροφορίες που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες σχετικά με
πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε
συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας
κ.λπ.).



Δεν παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο μετά από
ρητή εξουσιοδότηση του τρίτου προσώπου.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με έδρα επί της Λεωφόρου Συγγρού 364, Καλλιθέα, 15451, Τηλ. +30213 0885710, e-mail: info@nationalopera.gr, είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων που παρέχετε μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα μας και του βιογραφικού
σας σημειώματος, καθώς και στο πλαίσιο κάθε άλλης επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για
την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας με σκοπό την κάλυψη θέσης εργασίας στον Οργανισμό.
Η Εθνική Λυρική Σκηνή προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία μόνο των απολύτως
απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων και μόνο εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεση σας.
Για να είναι βέβαιη η ΕΛΣ ότι συναινείτε στην επεξεργασία, θα σας αποσταλεί μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επιβεβαίωσης της συναίνεσης σας και, αφού
ακολουθήσετε τον σύνδεσμο (link) που περιέχει, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η καταχώρηση
του Βιογραφικού σας έγινε με επιτυχία».
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από την ΕΛΣ με μοναδικό
σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης εργασίας στην εταιρεία.
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς με την υποβολή του
βιογραφικού σας σημειώματος στον δικτυακό τόπο http://www.nationalopera.gr/gr/ethniki-

luriki-skini/ergasia-stin-els/, είτε μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών, οι οποίες
συλλέγουν προσωπικά δεδομένα από τα βιογραφικά σημειώματα που εσείς τοποθετείτε στη
Βάση Δεδομένων Βιογραφικών της ιστοσελίδας τους και εν συνεχεία τα προωθούν σε
ενδιαφερόμενους εργοδότες, μεταξύ των οποίων και στην εταιρεία μας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχουν
μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την ΕΛΣ πρόσωπα, εργαζόμενοι και συνεργάτες μας, που
έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας.
Με την υποβολή του βιογραφικού σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για
να εκτιμήσουμε τα προσόντα και τις ικανότητές σας και να εξετάσουμε πιθανότητες
συνεργασίας. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να
ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στην
ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@nationalopera.gr με θέμα «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ».
Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τις πιθανότητες συνεργασίας
μας.
Για την υποβολή βιογραφικού σημειώματος από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, είναι
απαραίτητη η συναίνεση του ασκούντος την γονική επιμέλεια.
Όταν αποστέλλετε το βιογραφικό σας χωρίς να υποβάλλετε αίτηση για συγκεκριμένη θέση
εργασίας, η ΕΛΣ θα καταχωρήσει και θα διατηρήσει το βιογραφικό σας για δύο (2) έτη. Στη
συνέχεια θα σας ζητήσει να ανανεώσετε το περιεχόμενό του, εάν απαιτείται, και να
δηλώσετε εάν επιθυμείτε την περαιτέρω διατήρησή του.
Όταν υποβάλλετε αίτηση για συγκεκριμένη θέση εργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα
διαγράφονται από την βάση δεδομένων της εταιρεία μας σε 6 μήνες από την κάλυψη της εν
λόγω θέσης, εκτός εάν έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για
τυχόν μελλοντικές θέσεις εργασίας που κρίνουμε ότι ταιριάζουν με τα επαγγελματικά
προσόντα και την εμπειρία σας.
Αν η ΕΛΣ προχωρήσει σε σύναψη συνεργασίας μαζί σας για την κάλυψη της εν λόγω θέσης,
διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε ανάρτηση του βιογραφικού σας στην ιστοσελίδα
της. Αν επιθυμείτε το βιογραφικό σας να μην αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣ,
παρακαλούμε, μετά τη σύναψη της συνεργασίας, αποστείλετε email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση protocol@nationalopera.gr με θέμα «ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ».
Η ΕΛΣ χρησιμοποιεί τα βιογραφικά σημειώματα που λαμβάνει αποκλειστικά για
καλλιτεχνικούς σκοπούς και για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των θέσεων, οι οποίες είναι
απαραίτητες για την ορθή διεκπεραίωση της αποστολής της.
Το βιογραφικό σας ενδέχεται να συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες,
βίντεο, ακουστικό υλικό) με σκοπό την καλύτερη εκτίμηση της δουλειάς σας. Το υλικό αυτό
ενδέχεται να αποσταλλεί στην ΕΛΣ μέσω τρίτων εταιρειών (π.χ. Youtube, Vimeo, Υπηρεσίες
Cloud, κ.ά.). Η ΕΛΣ δεν ευθύνεται για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τις εταιρείες
αυτές. Παρακαλούμε πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών τους, διαβάστε προσεκτικά τις
πολιτικές απορρητού και προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρειών αυτών.
Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα


Πρόσβασης στα δεδομένα σας



Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας



Περιορισμού της επεξεργασίας



Φορητότητας των δεδομένων σας



Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Ανάκλησης της
συγκατάθεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Ανάκληση
αυτή δε θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκληση
της.

στην ταχυδρομική διεύθυνση Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, υπόψιν του DPO ή ηλεκτρονικά δια μέσου της
φόρμας επικοινωνίας
(http://www.nationalopera.gr/gr/epikoinonia-prosvasi/) ή στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@nationalopera.gr.
καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων
σας παραβιάζει τον εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων.
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των
προσωπικών σας Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να
απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην
ταχυδρομική διέυθυνση Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, υπόψιν του DPO ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) dpo@nationalopera.gr.

