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To παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της C.A.C Papantoniou Trading Limited

Ημερομηνία υποβολής / Date of application
Θέση για την όποια υποβάλλεται η αίτηση/Position applied for
Κατάστημα-Επαρχεία / Store-Location
Προσωπικά στοιχειά/ Personal information
Ονοματεπώνυμο/Name Surname
Διεύθυνση/Address
Αριθμός ταυτότητα/Identity card/ Alien

Πρόσφατη
φωτογραφία
/Recent
Photo

Ημερομηνία γεννήσεων/Date of birth
Τηλέφωνο επικοινωνία /Contact telephone
Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/e-mail

Μόρφωση/ Education
Σχολειό (Λύκειο, Πανεπιστήμιο)/ School

Πτυχίο, Δίπλωμα/Diploma

Γλώσσες/ Languages
Ελληνικά/Greek

Αγγλικά/English

Ρωσικά/Russian

Άλλη/Other

Προϋπηρεσία/Work experience
Εργοδότης/ Employer

Θέση/ Position

Από/From Μέχρι/To Λόγος αποχώρησης/
Reason for leaving

Συστάσεις/ Recommendations
Εταιρεία/ Company

Εταιρεία / Company

Όνομα επικοινωνίας /Contact person

Όνομα επικοινωνίας/ Contact person

Τηλέφωνο/Telephone

Τηλέφωνο/Telephone

Ε-mail

Ε-mail

Επισυνάπτεται/Attach documents
Συστάσεις/ Recommendations

Bβιογραφικό/CV

Άλλο/Others

Δήλωση/ Declaration
Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέθεσα σε αυτή την αίτηση είναι ορθές και πλήρεις. Παρέχω την συναίνεσή μου στην Επιχείρηση να
επικοινωνήσει με οποιοδήποτε άτομο που αναφέρω στις συστάσεις μου ή προηγούμενο εργοδότη ο οποίος αναφέρεται σε αυτή την αίτηση,
προκειμένου να λάβει ικανοποιητικές συστάσεις και συναινώ επίσης στη γνωστοποίηση αυτών των συστάσεων./ I declare that the information I
provided in this application is correct and complete. I give my consent to the Company to contact any person mentioned in my recommendations
or a previous employer who refers to this request in order to receive satisfactory recommendations and I also consent to the disclosure of these
recommendations

Γνωστοποίηση Προσωπικών Στοιχείων και Συναίνεση/ Disclosure of Personal Data and Consent
Με το παρόν συναινώ ότι τα προσωπικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω της παρούσας Αίτησης μπορούν να επεξεργαστούν από την
Επιχείρηση με σκοπό τη διαχείριση της αίτησής μου για απ ασχόληση, καθώς επίσης να δημιουργήσει βάση δεδομένων σχετικά με ενδεχόμενες
πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης στην επιχείρηση C.A.C Papantoniou Trading Limited. Τα προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την
Επιχείρηση και/ή τις θυγατρικές επιχειρήσεις της C.A.C Papantoniou Trading Limited για σκ οπούς πρόσληψης και επιλογής, και η επεξεργασία
των στοιχείων ενδέχεται να περιλαμβάνει χειρωνακτικά ή αυτοματοποιημένα μέτρα για τη διαχείριση των προσωπικών στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε συγκέντρωση, εγγραφή, αποθήκευση, αλλαγή και γνωστοποίηση των στοιχείων σε
επιχειρήσεις που σχετίζονται με την C.A.C Papantoniou Trading Limited.
Σε περίπτωση που η υποβολή της αίτησης καταλήξει σε πρόσληψη στη C.A.C Papantoniou Trading Limited, τα δεδομένα της Αίτησης θα
μεταφερθούν στο αρχείο προσωπικού. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν οδηγήσει σε πρόσληψη, συναινώ ό τι τα στοιχεία μπορούν να
αποθηκευθούν από την Επιχείρηση για περίοδο μέχρι κ αι 12 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.
Συμπληρώνοντας την παρούσα Αίτηση, εξουσιοδοτώ ρητά την Επιχείρηση να επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία που περιλαμβάνονται για
τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των δεδομένων για επαφή με τον προηγούμενο εργοδότη
μου). Γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να επιθεωρήσω, να έχω πρόσβαση και να διορθώσω τα προσωπικά
μου στοιχεία/ I hereby consent that the personal data collected through this Application may be processed by the Enterprise for the purpose of
handling my application for employment and to create a database of possible additional employment opportunities in C.A.C Papantoniou
Trading Limited. Personal data will be used by CAC Papantoniou Trading Limited Company and / or its subsidiaries for recruitment and
selection, and the processing of the data may include manual or automated measures for the management of personal data, including but not
limited to limited to the collection, registration, storage, alteration and disclosure of data in companies related to CAC Papantoniou Trading
Limited.
If the application is approved by C.A.C Papantoniou Trading Limited, the Application data will be transferred to the personnel file. If the
application does not lead to recruitment, I agree that the data can be stored by the Company for a period of up to 12 months from the completion
of the application submission process.
By completing this Application, I expressly authorize the Enterprise to process the personal data included for the purposes mentioned above
(including the processing of contact data with my previous employer). I know that I have the right, in accordance with applicable law, to inspect,
access and correct my personal information.

Υπογραφή Αιτητής/ Applicant’s Signature

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ/ FOR OFFICE USE ONLY
Πρόσληψης

Ναι

Όχι

Σχόλια

Ημερομηνία πρόσληψης
Κατάστημα
Τμήμα

Υπογραφή

