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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ L'ORÉAL 

(Επισκέπτες στους ιστότοπους της L’ORÉAL για εύρεση εργασίας)  

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ L’OREAL  
 

 
Φιλοδοξία της L'Oréal είναι να αποτελεί υποδειγματικό εταιρικό πολίτη και να συμβάλλει στην 

οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Κατά συνέπεια, δίνουμε μεγάλη έμφαση στις αρχές της 

ειλικρίνειας και της διαφάνειας και δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε μια ισχυρή και διαρκή σχέση με 

τους επισκέπτες, τους υποψήφιους εργαζόμενους και τους νεοπροσληφθέντες η οποία βασίζεται 

στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και το κοινό συμφέρον. Μέρος της δέσμευσης αυτής προϋποθέτει την 

προστασία και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων σας.  

Για τον λόγο αυτό παραθέτουμε στη συνέχεια τις δηλώσεις, καθώς και την πλήρη Πολιτική μας για 

την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 

1) Σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή σας και τις επιλογές σας. 

2) Διασφαλίζουμε ότι η ιδιωτική ζωή και η ασφάλεια  γίνονται σεβαστά στο πλαίσιο κάθε δράσης μας. 

3) Δεν σας αποστέλλουμε διαφημιστικές ανακοινώσεις εκτός εάν μας το έχετε ζητήσει. Μπορείτε να 

αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή. 

4) Δεν προσφέρουμε ποτέ ούτε πωλούμε τα δεδομένα σας. 

5) Δεσμευόμαστε να τηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή και προστατευμένα. Αυτό περιλαμβάνει τη 

συνεργασία μας μόνο με έμπιστους εταίρους.  

6) Δεσμευόμαστε για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. 

7) Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με τρόπους που δεν σας έχουμε προηγουμένως γνωστοποιήσει. 

8) Σεβόμαστε τα δικαιώματά σας και προσπαθούμε πάντοτε να ικανοποιούμε τα αιτήματά σας, σε 

συμμόρφωση με τις νομικές και λειτουργικές υποχρεώσεις μας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί 

παρακάτω καθορίζει το είδος των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγουμε ή να 

διατηρούμε σχετικά με εσάς, τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, τους σκοπούς 

για τους οποίους τα συλλέγουμε, τα πρόσωπα στα οποία μπορούμε να τα γνωστοποιούμε, τον 

τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε και εγγυόμαστε την ασφάλειά τους, καθώς και τα δικαιώματά 

σας σε σχέση με τα εν λόγω δεδομένα. 

Όταν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα ή/και όταν συλλέγουμε ή παράγουμε με τα εργαλεία 

μας δεδομένα που σας αφορούν, δεσμευόμαστε να τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την 

παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 



Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Υποψήφιων Εργαζομένων της L’Oréal  

06.03.2018 

 

2 

 

Ως δυνητικός μελλοντικός εργοδότης, η L’Oréal πιστεύει ότι είστε στο επίκεντρο όσων κάνουμε. 

Επειδή θέλουμε να βελτιώσουμε κάθε βήμα της εμπειρίας σας με εμάς, από την αρχική 

επικοινωνία που σχετίζεται με τη επαγγελματική σταδιοδρομία σας μέχρι την πρόσληψη και την 

ένταξή σας, χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία και εφαρμογές που διευκολύνουν και 

εξατομικεύουν αυτήν την εμπειρία, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς. 
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;  
 

 

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Υποψήφιων Εργαζομένων της L’Oréal 

ισχύει για όλα τα πρόσωπα που συνδέονται στους ειδικούς ιστότοπους της L’Oréal  

www.careers.loreal.com, www.brandstorm.loreal.com ...).  

Ισχύει επίσης για τους υποψήφιους που υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας ή πρακτικής ή 

μαθητείας σε μια εταιρεία του Ομίλου L'Oréal, η οποία ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων. 

 

 

❖ Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων; 

 

Υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε και τα οποία υπόκεινται σε 

επεξεργασία είναι η L'Oréal S.A., καθώς και κάθε εταιρεία του Ομίλου L'Oréal που δημοσιεύει μια 

προσφορά θέσης εργασίας ή κινεί μια διαδικασία πρόσληψης, ως δυνητικός μελλοντικός 

Εργοδότης σας.  

 

Οι όροι «L’Oréal», «εμείς» ή «εμάς» που χρησιμοποιούμε στο παρόν, αναφέρονται: 

 

- Στη L'Oréal S.A., ως ιδιοκτήτρια των ιστότοπων για τα Ταλέντα της L'Oréal, της πλατφόρμας 

και των εργαλείων πρόσληψης της L’Oréal, της πλατφόρμας Ένταξης (Onboarding) της 

L’Oréal ή ως υπεύθυνος προσλήψεων για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει η L’Oréal SA 

και 

 

- Στην εταιρεία του Ομίλου L'Oréal που έχει αναρτήσει περιεχόμενο ή πληροφορίες που 

σχετίζονται με ευκαιρίες σταδιοδρομίας, ανακοίνωση, προσφορά θέσης εργασίας ή έχει 

κινήσει εσωτερική ή εξωτερική διαδικασία πρόσληψης ή ένταξης. 

 

❖ Ποιους αφορά;  

 

Κάθε πρόσωπο/άτομο που επισκέπτεται τους ιστότοπους, υποβάλει αίτηση για θέσεις εργασίας 

που προσφέρει η L'Oréal είτε στην πλατφόρμα προσέλκυσης προσωπικού της L'Oréal είτε με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

 

Εκτός από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι επισκέπτες μας,  

οι υποψήφιοι και οι νεοπροσληφθέντες συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους Όρους και 

Προϋποθέσεις Χρήσης των διάφορων εργαλείων που θέτουμε στη διάθεσή τους. 

http://www.careers.loreal.com/
http://www.brandstorm.loreal.com/
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ»; 
 
 «Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην άμεση ή έμμεση 

ταυτοποίησή σας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικούς αριθμούς αναγνώρισης όπως η 

διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας ή η διεύθυνση MAC της κινητής συσκευής σας, καθώς και 

cookies.  

❖ Στην πράξη, τα δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση ταυτοποίησή σας 

είναι:  

o Το όνομα και το επώνυμό σας,  

o Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική διεύθυνση και οι 

αριθμοί τηλεφώνων σας,   

o Το όνομα χρήστη σας,  

o Η ημερομηνία γέννησής σας, 

o Η φωτογραφία σας,  

o Το περιεχόμενο που παράγετε ως επισκέπτης ή ως υποψήφιος, 

o Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την επαγγελματική 

εμπειρία σας, 

o κ.λπ. 

 

❖ Στην πράξη, τα δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην έμμεση ταυτοποίησή σας 

είναι:  

- Η διεύθυνση ΙΡ σας ή  

- Η διεύθυνση MAC της κινητής συσκευής σας ή 

- Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισής σας 

 

❖ Cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας στη διάρκεια 

της περιήγησής σας σε έναν ιστότοπο (όπως για παράδειγμα, οι σελίδες που 

επισκεφτήκατε, η ημερομηνία και ώρα της εν λόγω επίσκεψης κ.λπ.), τα οποία μπορούν 

να διαβάζονται κατά την επόμενη επίσκεψή σας τον ίδιο ιστότοπο. Αυτά τα cookies μας 

βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους/τις 

εφαρμογές/τις σελίδες μας. 

 

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;  
 

 

❖ Πώς συλλέγουμε, παράγουμε ή λαμβάνουμε τα δεδομένα σας; 

 

▪ Μπορούμε να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε τα δεδομένα σας απευθείας από εσάς, 

όπως π.χ. με έναν από τους εξής τρόπους:  
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- Από το περιεχόμενο που παρέχετε σε ιστότοπους, πλατφόρμες, εφαρμογές, 

συσκευές και τις σελίδες Ταλέντων της L’Oréal στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

- Από τα έντυπα ή τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνετε,  

- Από τις εφαρμογές και το λογισμικό που χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο της 

διαδικασίας πρόσληψης,  

- Από τις απαντήσεις που παρέχετε στη διάρκεια των συνεντεύξεων, 

- Από το κοινωνικό δίκτυο ή κάθε άλλο εργαλείο που χρησιμοποιείτε για να 

έρθετε σε επαφή με εμάς ή/και για να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας 

που προσφέρει η L’Oréal, 

- Από τις εφαρμογές και το λογισμικό που χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο της 

διαδικασίας ένταξης. 

 

▪ Σε άλλες περιπτώσεις, συλλέγουμε οι ίδιοι τα δεδομένα σας (π.χ. τα δεδομένα που 

παράγουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης, 

όπως τα cookies). 

 

▪ Όταν συλλέγουμε δεδομένα από εσάς, επισημαίνουμε τα υποχρεωτικά πεδία με έναν 

αστερίσκο. Κάποια από τα δεδομένα που ζητάμε είναι υποχρεωτικά για τους εξής 

λόγους: 

- Για να σας παρέχουμε την υπηρεσία που έχετε επιλέξει (π.χ. την αποστολή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποιου ενημερωτικού δελτίου σχετικά με 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας ή παρόμοιες ειδοποιήσεις σχετικά με θέσεις 

εργασίας),  

- Για την αξιολόγηση της αίτησης που υποβάλατε για μια θέση εργασίας στον 

Όμιλο L'Oréal, 

- Για να απαντήσουμε σε κάποιο αίτημα που μας έχετε αποστείλει (π.χ. την 

αποστολή πληροφοριών σχετικά με την πορεία της αίτησής σας), 

- Για τη χρήση ορισμένων εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 

πρόσληψης ή/και ένταξης,  

- Για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις. 

 

Ως επισκέπτης, δεν υποχρεούστε να υποβάλλετε κανενός είδους προσωπικό δεδομένο προκειμένου 

να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για τα Ταλέντα της L’Oréal. Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει 

αποκλειστικά προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ειδικά και οικειοθελώς από τους επισκέπτες. 

 

Ως υποψήφιος ή νεοπροσληφθείς, τυχόν παράλειψη υποβολής των απαιτούμενων πληροφοριών 

μπορεί να έχει συνέπειες στην αξιολόγηση της αίτησής σας ή στην έκβαση της διαδικασίας 

πρόσληψης ή/και ένταξης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων σας και τον σχετικό σκοπό:  
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Σε ποιο πλαίσιο ενδέχεται 
να συλλέγονται τα 

δεδομένα σας; 

Τι είδους δεδομένα που σας  

 

Τι είδους δεδομένα που σας 

αφορούν ενδέχεται να 

διατηρούμε; 

 

Με ποι 

 

Με ποιόν τρόπο και για 

ποιον σκοπό 

χρησιμοποιούμε τα 

δεδομένα σας; 

 

Δυνάμει ποιας νομικής 
βάσης Δυνάμει ποιας 
νομικής βάσης 
προβαίνουμε στην 
επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων 
σας στο πλαίσιο του 
σκοπού της επεξεργασίας; 

Διατήρηση των δεδομένων σας 

 

Διατήρηση των 
δεδομένων σας 

Περιήγηση στο Διαδίκτυο  

Πληροφορίες που 

συλλέγονται μέσω cookies 

ή παρόμοιες τεχνολογίες 

(«Cookies»*) στο πλαίσιο 

της περιήγησής σας στους 

ιστότοπους/στις εφαρμογές 

για τα Ταλέντα της L’Oréal 

ή/και στους ιστότοπους/στις 

εφαρμογές τρίτων. 

 

• Ιστοσελίδες που 
επισκεφθήκατε  

• Βίντεο που 
παρακολουθήσατε 

• Περιεχόμενο το οποίο 
επισκεφθήκατε  

• Θέσεις εργασίας τις οποίες 
αναζητήσατε 

• Διάρκεια της επίσκεψής 

σας 

• Θέσεις εργασίας που 
επιλέξατε για να 
συμπεριληφθούν στο 
καλάθι σας. 

• Διεύθυνση ΙΡ 

• Πληροφορίες σχετικά με το 

πρόγραμμα  

• Παροχή σχετικών 

υπηρεσιών: 

- Παροχή προτάσεων 
θέσεων εργασίας με βάση το 
ιστορικό περιήγησής σας,  

- Παροχή περιεχομένου με 
βάση το προφίλ και τα 
ενδιαφέροντά σας,  

- Προσαρμογή των 
ιστότοπων/ εφαρμογών μας 
με βάση τα στοιχεία 
σύνδεσης, τη γλώσσα, τις 
προσωπικές ρυθμίσεις, τις 

προτιμήσεις σας κ.λπ. 

• Βελτίωση των 
ιστότοπων/εφαρμογών 

μας: 

- Για παράδειγμα, 

δοκιμάζοντας νέες ιδέες. 

 

Έννομο συμφέρον. 6 μήνες 
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περιήγησής σας 

• Πληροφορίες σχετικά με τη 

συσκευή σας  

• Τοποθεσία 

 

• Εγγύηση της ασφάλειας 
των 
ιστότοπων/εφαρμογών 

μας 

- Παροχή προστασίας έναντι 
περιστατικών απάτης ή 
δόλιας χρήσης των 
ιστότοπων ή των υπηρεσιών 
μας, για παράδειγμα, 
παρέχοντας βοήθεια για την 
αντιμετώπιση 
προβλημάτων. 

• Κατάρτιση στατιστικών 

αναλύσεων: 

- Πρόληψη της διπλής 

καταγραφής επισκεπτών,  

 - Μελέτη της ανταπόκρισης 
των χρηστών στις 
διαφημιστικές μας 
εκστρατείες. 

Επιλέγοντας να 

λαμβάνετε ειδοποιήσεις 

σχετικά με «Παρόμοιες 

θέσεις εργασίας» στον 

ιστότοπο για τα Ταλέντα 

της L’Oréal 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

• Ιστορικό περιήγησης 

 

• Αποστολή ειδοποιήσεων 
για «Παρόμοιες θέσεις 
εργασίας» που άπτονται 
του ενδιαφέροντός σας 
σχετικά με συγκεκριμένες 
θέσεις εργασίας. 

Συγκατάθεση 3 μήνες 

Παροχή Περιεχομένου 

Χρήστη 

 

 

• Όνομα και επώνυμο ή 
ψευδώνυμο, 

 

• Δημοσίευση των κριτικών 
ή του περιεχομένου σας, 

 

Συγκατάθεση 

 

2 έτη  
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Πληροφορίες που 

συλλέγονται καθώς 

υποβάλετε περιεχόμενο 

στις πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσής μας 

ή αποδέχεστε την  

επαναχρησιμοποίηση του 

εν λόγω περιεχομένου που 

αναρτήσατε. 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

• Φωτογραφία, 

• Προσωπική περιγραφή ή 
προτιμήσεις,  

• Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης  

• Λοιπές πληροφορίες που 
μας έχετε γνωστοποιήσει 
σχετικά με εσάς (π.χ. μέσω 
της λειτουργίας άμεσης 
συνομιλίας που διατίθεται 
σε κάποιους 
ιστότοπους/εφαρμογές 
μας. 

• Προώθηση των 
εκδηλώσεων και των 
υπηρεσιών μας 

 

. 

Εγγραφή στην 

«Κοινότητα Ταλέντων» 

της L’Oréal   

από τον ιστότοπο για τα 

Ταλέντα της L’Oréal 

• Όνομα και επώνυμο, 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου,  

• Προσωπικές προτιμήσεις, 

• Ιστορικό περιήγησης, 

• Αποστολή 
εξατομικευμένων 
ενημερωτικών δελτίων 
προσαρμοσμένων στα 
ενδιαφέροντα σας, 
πραγματοποίηση 
αναλύσεων ή συλλογή 

στατιστικών στοιχείων.   

Συγκατάθεση 3 μήνες 

Είσοδος με το Προφίλ 

σας στο LinkedIn  

στον ιστότοπο για τα 

Ταλέντα της L’Oréal 

• Τα «βασικά πεδία προφίλ» 
στο προφίλ σας στο 
LinkedIn Connect. 

Αυτά τα πεδία 

παρατίθενται εδώ. 

 

• Εξατομίκευση της 
εμπειρίας περιήγησής σας 
για προτάσεις θέσεων 
εργασίας και 
περιεχομένου. 

Συγκατάθεση  3 μήνες 

https://developer.linkedin.com/docs/fields/basic-profile
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Υποβολή αίτησης για 

θέση εργασίας  

 στην πλατφόρμα 

Προσέλκυσης Προσωπικού 

μας. 

• Ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου 

• Γλώσσες, βιογραφικό 
σημείωμα 

• Επαγγελματική εμπειρία 

• Ιστορικό εκπαίδευσης 

• Αξιολόγηση δεξιοτήτων 

ενόψει μιας πρόσληψης 

 

Συγκατάθεση 2 έτη κατ' ανώτατο όριο, ανάλογα με 

τη χώρα  

Διαδικασία πρόσληψης, 

συνεντεύξεις και 

αξιολογήσεις  

• Στοιχεία ταυτότητας  

(Ονοματεπώνυμο, 
Διεύθυνση, Τηλέφωνο, 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, 
Φωτογραφία κ.λπ.) 

• Προσωπικά δεδομένα 

(Οικογενειακή κατάσταση, 

Χόμπι, Τέκνα) 

• Επαγγελματικά δεδομένα 

(Βιογραφικό σημείωμα, 
Επαγγελματική εμπειρία, 
Τίτλοι σπουδών, 
Συμμετοχή σε οργανώσεις 
κ.λπ.) 

• Επιστολή αίτησης 

• Δυνατότητα 
πραγματοποίησης 
βιντεοσυνομιλίας ή άμεσης 

• Οργάνωση διαδικασίας 
πρόσληψης και 
συνεντεύξεις  

• Αξιολόγηση δεξιοτήτων 
ενόψει μιας πρόσληψης 

• Αποζημίωση δαπανών 
που συνδέονται με τη 
διαδικασία πρόσληψης 

Συγκατάθεση 2 έτη κατ' ανώτατο όριο, ανάλογα με 

τη χώρα  
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συνομιλίας με bot ενόψει 
μιας πρόσληψης 

• Συστάσεις 

Ένταξη • Στοιχεία ταυτότητας 

(στοιχεία ταυτότητας 
συντρόφου και μελών της 
οικογένειας, αριθμοί 
μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 
Ασφαλίσεων, άδεια 
παραμονής, φωτογραφία, 
κ.λπ.) 

• Τραπεζικά στοιχεία 

(Αριθμός λογαριασμού, 
αριθμός φορολογικού 
μητρώου  κ.λπ.) 

• Κατάρτιση σύμβασης 
εργασίας  

• Οργάνωση ένταξης στη 
L’Oréal 

Έννομο συμφέρον 6 μήνες  
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ 
 

❖ Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων 

 

Προκειμένου να προβούμε σε μια πρώτη επιλογή υποψηφίων, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε 

τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί από εμάς ή από τρίτους προμηθευτές για την ανάλυση της 

αίτησής σας, την επάρκειά σας για τη θέση για την οποία υποβάλατε αίτηση κ.λπ., έτσι ώστε 

να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και να 

επιλέξουμε τα καλύτερα προφίλ για κάθε θέση. 

 

❖ Κατάρτιση προφίλ  

 

▪ Όταν σας αποστέλλουμε ή εμφανίζουμε εξατομικευμένες ανακοινώσεις, περιεχόμενο ή/και 

ευκαιρίες απασχόλησης, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε κάποιες τεχνικές που συνιστούν 

«κατάρτιση προφίλ» (ορίζεται ως «κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων που συνίσταται στη χρήση προσωπικών δεδομένων για την 

αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως, την ανάλυση ή 

πρόβλεψη ορισμένων πτυχών που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση, την 

επαγγελματική εμπειρία, τις δεξιότητες, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα συμφέροντα, την 

αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου»). 

▪ Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για 

σκοπούς κατάρτισης προφίλ στα διαφορετικά σενάρια που αναφέρονται στον παραπάνω 

πίνακα. Συγκεντρώνουμε αυτά τα δεδομένα και, στη συνέχεια, τα αναλύουμε ώστε να 

αξιολογήσουμε και να προβλέψουμε τις προσωπικές σας προτιμήσεις ή/και δεξιότητες για 

μια θέση. 

 

▪ Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη χρήση των προσωπικών 

δεδομένων σας με σκοπό την «κατάρτιση προφίλ». Ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματα 

και οι επιλογές σας» παρακάτω. 
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ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;  
 

❖ Ενδέχεται να γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον Όμιλο L'Oréal. 

 

Ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου 

L'Oréal ενδέχεται να έχει πρόσβαση σε κάποια από τα προσωπικά δεδομένα σας, 

 

-αποκλειστικά µε βάση τις ανάγκες πληροφόρησης,  

-όπου είναι εφικτό σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή (ώστε να μην επιτρέπεται καμία άμεση 

ταυτοποίηση),  

-για την παροχή υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, για συμμόρφωση στις νομικές υποχρεώσεις 

μας, για την πρόληψη περιστατικών απάτης ή/και για τη διασφάλιση των εργαλείων μας, 

για βελτίωση της εμπειρίας σας για λόγους φυσικής ασφάλειας ή αφού λάβουμε τη 

συγκατάθεσή σας να το πράξουμε.   

 

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στη μητρική 

εταιρεία μας, την L'Oréal S.A., και τις θυγατρικές της παγκοσμίως, ειδικότερα όταν, ως 

υποψήφιος, η θέση για την οποία υποβάλατε αίτηση αφορά κάποια άλλη εταιρεία του Ομίλου 

L'Oréal. 

 

❖ Εμείς αποφασίζουμε ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για κάθε 

είδος δεδομένων  

 

▪ Τα προσωπικά δεδομένα σας διατίθενται μόνο σε πρόσωπα και εργαζόμενους που κρίνεται 

απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους 

στη L'Oréal. 

 

▪ Για αυτόν τον λόγο έχουν οριστεί εσωτερικώς δικαιώματα πρόσβασης. 

 

▪ Τα προσωπικά δεδομένα σας αποστέλλονται στα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς 

και στο τμήμα που δημοσίευσε την προσφερόμενη θέσης εργασίας για την οποία 

υποβάλατε αίτηση. 

 

❖ Ενδέχεται να γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους ή σε εταιρείες 

του Ομίλου L'Oréal για σκοπούς μάρκετινγκ. 

 

▪ Γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους αποκλειστικά για σκοπούς άμεσου 

μάρκετινγκ με τη συγκατάθεσή σας. Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται επεξεργασία των 

δεδομένων σας από τον εν λόγω τρίτο, ο οποίος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας 

δεδομένων και εφαρμόζονται οι δικοί του όροι και προϋποθέσεις και η πολιτική 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα 
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προτού παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας στον εν 

λόγω τρίτο. 

 

▪ Όταν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα μάρκετινγκ και προώθησης 

από μια εταιρεία του Ομίλου L'Oréal («Συγκατάθεση»), τα προσωπικά δεδομένα σας  

γνωστοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς σε όλες τις επωνυμίες του Ομίλου της L'Oréal 

που βρίσκονται στη συγκεκριμένη χώρα. 
 

❖ Ενδέχεται επίσης να γίνεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για 

λογαριασμό μας από έμπιστους παρόχους υπηρεσιών. 
 

▪ Είναι πιθανό να γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε κάποιους από τους 

παρόχους υπηρεσιών μας που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα σας 

για την εκτέλεση του έργου που τους έχει αναθέσει η L'Oréal, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η L'Oréal επιβάλλει 

αυστηρές δεσμεύσεις σε αυτούς τους αντισυμβαλλόμενους όσον αφορά την επεξεργασία, 

την τήρηση του απορρήτου και τα μέτρα ασφάλειας που αφορούν τα δεδομένα στα οποία 

έχουν πρόσβαση οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό, τους παρέχουμε μόνο 

τα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών που τους έχουν ανατεθεί και 

απαιτούμε να μην χρησιμοποιούν τα δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό. 

 

▪ Σε αυτό το πλαίσιο, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν: 

 

-  σε τρίτους που μας συνδράμουν και μας βοηθούν στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, 

όπως σχεδιασμός ιστοσελίδων, διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες (CRM), υπηρεσίες 

web analytics, και μηχανές αναζήτησης, ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της προσφοράς θέσεων εργασίας (π.χ. πλατφόρμα 

για τη συγκέντρωση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στον όμιλο L'Oréal στη 

Γαλλία και τον ανά τον κόσμο...), 

-  σε τρίτους που μας παρέχουν λύσεις και εργαλεία για την πραγματοποίηση 

συνεντεύξεων με τους υποψήφιους με τη χρήση νέων τεχνολογιών (όπως συνεντεύξεις 

μέσω διαδικτύου, βίντεο παρουσίασης, chatbot), 

-  σε τρίτους που μας συνδράμουν και μας βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών 

πληροφορικής, παρόχους πλατφορμών, υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και 

τεχνικής υποστήριξης των βάσεων δεδομένων μας καθώς και του λογισμικού και των 

εφαρμογών μας που μπορεί να περιέχουν δεδομένα τα οποία σας αφορούν (ορισμένες 

φορές, οι εν λόγω πάροχοι μπορεί να χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά 

δεδομένα σας για την εκτέλεση των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί), 

-  σε τρίτους που μας βοηθούν να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την παρακολούθηση 

των εγκαταστάσεών μας. 
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❖ Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους σε 

ορισμένες ειδικές καταστάσεις: 

 

▪ Αν αποφασίσουμε ή σχεδιάζουμε να μεταβιβάσουμε μια δραστηριότητα/εταιρεία ή 

περιουσιακό στοιχείο (με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης της 

εταιρείας που ασκεί την εν λόγω δραστηριότητα ή στην οποία ανήκει το εν λόγω 

περιουσιακό στοιχείο), ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον 

αγοραστή αυτής της δραστηριότητας ή των περιουσιακών στοιχείων και στους δυνητικούς 

αγοραστές στο πλαίσιο κάποιου ελέγχου, καθώς και στον νομικό τους σύμβουλο. 

 

▪ Αν η L'Oréal ή οποιοδήποτε τμήμα των περιουσιακών στοιχείων της περιέλθει σε κυριότητα 

τρίτο, τα προσωπικά δεδομένα σας που σχετίζονται με τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία θα 

αποτελούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας θα πραγματοποιείται από τον αγοραστή, ο 

οποίος θα ενεργεί ως νέος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και, κατά συνέπεια, η 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας θα διέπεται από τη δική του πολιτική 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής. 

 

▪ Αν κριθεί αναγκαίο να γνωστοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα 

σας για λόγους συμμόρφωσης με κάποια νομική υποχρέωση ή άλλες περιστάσεις τις οποίες 

έχετε αποδεχτεί ή για την προστασία των δικαιωμάτων, των περιουσιακών στοιχείων ή της 

ασφάλειας της L'Oréal, των πελατών ή των εργαζομένων της, 

 

▪ Αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να το πράξουμε, 

 

▪ Εφόσον η νομοθεσία μας το επιτρέπει. 

 

Δεν προσφέρουμε ούτε πωλούμε τα προσωπικά δεδομένα σας.
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ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; 
 

▪  Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για 

την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο αυτά συλλέγονται, για την κάλυψη των αναγκών 

ενημέρωσής σας όσον αφορά τις υφιστάμενες ευκαιρίες σταδιοδρομίας ή για να 

ληφθεί υπόψη η αίτησή σας ή για την προετοιμασία της ένταξής σας και, σε κάθε 

περίπτωση, για μια χρονική περίοδο δύο (2) ετών από την υποβολή της τελευταίας 

αίτησής σας για μια θέση στη L'Oréal SA ή οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη εταιρεία του 

Ομίλου L'Oréal. 

 

▪  Στη λήξη της εν λόγω χρονικής περιόδου, διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από 

τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα καθιστούμε ανώνυμα έτσι ώστε να είναι πλέον 

αδύνατη η ταυτοποίησή σας. 

 

▪  Επιπλέον, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για την 

εκπλήρωση των νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεών μας ή για στατιστικούς ή 

ιστορικούς σκοπούς. 
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ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ;  
 

❖ Θέση των προσωπικών δεδομένων σας 

 

▪ Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να μεταφέρονται ή να είναι  προσβάσιμα 

από ή να αποθηκεύονται σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  («ΕΟΧ»). 

Ενδέχεται επίσης να γίνει επεξεργασία τους από πρόσωπα που εργάζονται εκτός του ΕΟΧ, 

τα οποία εργάζονται για εμάς ή για κάποιον από τους έμπιστους παρόχους υπηρεσιών μας. 

 

▪ Η L'Oréal μεταφέρει προσωπικά δεδομένα εκτός του ΕΟΧ μόνο με ασφαλή τρόπο και σε 

συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους κανονισμούς. Δεδομένου ότι κάποιες χώρες 

ενδέχεται να μην έχουν θεσπίσει νόμους που διέπουν τη χρήση και τη μεταφορά 

προσωπικών δεδομένων, δεσμευόμαστε να λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο 

προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω τρίτοι συμμορφώνονται με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον έλεγχο των προτύπων που 

εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι στο πλαίσιο της προστασίας και της ασφάλειας των 

δεδομένων ή/και την εκπλήρωση των κατάλληλων συμφωνιών (π.χ. τις τυποποιημένες 

συμβατικές ρήτρες που θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

 

▪ Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που υποδεικνύονται 

στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω. 

 

❖ Εφαρμοζόμενα μέτρα ασφάλειας  

 

▪ Λαμβάνουμε κάθε εύλογο και χρήσιμο μέτρο που ενδείκνυται για το είδος των δεδομένων 

και τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία τους, για την προστασία της ασφάλειας 

των δεδομένων και, ειδικότερα, για την πρόληψη κάθε αλλοίωσης ή καταστροφής τους ή μη 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά από τρίτους . 

 

▪ Απαιτούμε από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά 

δεδομένα σας για λογαριασμό μας, βάσει συμφωνίας, να αναλάβουν τις ίδιες δεσμεύσεις 

όσον αφορά την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής. 

 

▪ Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 

απόλυτα ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων σας που διαβιβάζονται μέσω Διαδικτύου.  
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ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

Κάποιες από τις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις Εφαρμογές για τα Ταλέντα της 

L’Oréal ενδέχεται να επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλουν δικό τους περιεχόμενο. Μην ξεχνάτε 

ότι το περιεχόμενο που υποβάλλετε σε μια από αυτές τις πλατφόρμες μπορεί να είναι ορατό 

δημοσίως, συνεπώς, συνιστάται να είστε προσεκτικοί αναφορικά με την παροχή ορισμένων 

προσωπικών δεδομένων, π.χ. πληροφορίες οικονομικής φύσης ή στοιχεία διεύθυνσης. Δεν 

υπέχουμε ευθύνη για τυχόν ενέργειες στις οποίες προβαίνουν άλλα πρόσωπα κατόπιν 

δημοσίευσής από εσάς προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε κάποια από τις πλατφόρμες 

και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής μας και συνιστούμε να μην γνωστοποιείτε  τέτοιου είδους 

πληροφορίες.  

 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ 
 

Η L'Oréal σέβεται το δικαίωμά σας στην προστασία της ιδιωτική ζωής:  είναι σημαντικό να έχετε 

τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων σας. 

Τα δικαιώματά σας έχουν ως εξής 

▪ Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς, κατανοητές και 

εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα 

προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και για τα δικαιώματά σας. Αυτός είναι ο σκοπός των 

πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική. 

 

▪ Δικαίωμα πρόσβασης και λήψης αντιγράφου: Έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα 

προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς (με την επιφύλαξη ορισμένων 

περιορισμών) και της λήψης αντιγράφου των εν λόγω δεδομένων. 

 

▪ Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών 

δεδομένων σας εφόσον αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επίκαιρα πλέον ή/και να τα 

συμπληρώσετε αν δεν είναι πλήρη.  

 

▪ Δικαίωμα εναντίωσης στο άμεσο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 

προφίλ: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των παραληπτών μηνυμάτων 

άμεσου μάρκετινγκ που σχετίζονται με ευκαιρίες σταδιοδρομίας ή να εναντιωθείτε στη 

λήψη προσφορών θέσεων εργασίας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο 

«Διαγραφή» σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανακοίνωση που σας 

αποστέλλουμε. Έχετε επίσης το δικαίωμα εναντίωσης σε κάθε κατάρτιση προφίλ ή απόφαση 

που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων.  
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Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας 

που παρατίθενται παρακάτω. 

 

▪ Δικαίωμα διαγραφής και δικαίωμα στη λήθη: Σε κάποιες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα 

να ζητήσετε την απαλοιφή ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Δεν πρόκειται 

για απόλυτο δικαίωμα, καθώς ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τα 

προσωπικά δεδομένα σας για νομικούς ή νόμιμους λόγους, που είναι και η συχνότερη 

περίπτωση στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.  

 

▪ Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή για την επεξεργασία δεδομένων 

βάσει συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων σας όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή 

σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που 

βασίστηκε στη συγκατάθεση και πραγματοποιήθηκε πριν από την εν λόγω ανάκληση. 

Μπορείτε να ανατρέξετε στον πίνακα που παρατίθεται στην ενότητα «Τι είδους δεδομένα 

συλλέγουμε από εσάς και πώς τα χρησιμοποιούμε;». 

 

▪ Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε 

καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας προκειμένου να 

αμφισβητήσετε τις πρακτικές προστασίας δεδομένων και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής 

της L'Oréal. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 

επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω προτού προβείτε στην υποβολή καταγγελίας 

στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. 

 

▪ Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα μεταφοράς, αντιγραφής ή 

διαβίβασης των δεδομένων που σας αφορούν από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη. Αυτό το 

δικαίωμα ισχύει μόνο για δεδομένα που έχετε παράσχει, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη 

συγκατάθεσή σας  και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Μπορείτε να 

ανατρέξετε στον πίνακα που παρατίθεται στην ενότητα «Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε 

από εσάς και πώς τα χρησιμοποιούμε;». 

 

▪ Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό 

της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας 

υπόκειται σε περιορισμούς και, συνεπώς, μπορούμε να διατηρούμε τα δεδομένα σας αλλά 

δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ή να τα επεξεργαστούμε. Αυτό το δικαίωμα ισχύει 

σε ειδικές περιπτώσεις που απαριθμούνται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, 

και συγκεκριμένα όταν: 

 

- η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων 

(δηλαδή, Εσάς) για μια χρονική περίοδο που παρέχει τη δυνατότητα στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή, τη L’Oréal) να επαληθεύσει την 

ακρίβεια των δεδομένων,  
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- η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, 

Εσείς) αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων και ζητεί, αντ’ αυτής τον 

περιορισμό της χρήσης τους,  

- ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή, η L’Oréal) δεν χρειάζεται πλέον 

τα δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το 

υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, Εσάς) για τη θεμελίωση, άσκηση ή 

υποστήριξη νομικών αξιώσεων,  

- το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, Εσείς) έχει αντιρρήσεις για την 

επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας 

δεδομένων (δηλαδή, τη L’Oréal) εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο οι 

νόμιμοι λόγοι που προβάλει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή, η 

L’Oréal) υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου των δεδομένων (δηλαδή, Εσάς). 

 

▪ Διευθέτηση της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας μετά το θάνατό σας: Έχετε το 

δικαίωμα να παράσχετε οδηγίες στη L'Oréal σχετικά με τη χρήση και το μέλλον των 

προσωπικών δεδομένων σας μετά τον θάνατό σας. 

 

Για την άσκηση καθενός από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί 

μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω. Ενδέχεται να σας 

ζητήσουμε να αποδείξετε την ταυτότητά σας και να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 

με το αίτημά σας πριν προβούμε στην επεξεργασία του αιτήματός σας. 
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ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ 

ΜΑΣ 
 

Για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα 

προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας που 

αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τον: 

 

 

Max de CHANTERAC («Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων») -  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ L’OREAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Max.dechanterac@loreal.com  

 
 


