Όροι Συμμετοχής 3ου Κύκλου WIND Young Talents – Graduate Trainee Program
Το πρόγραμμα WIND Young Talents αποτελεί μια πρωτοβουλία της WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ. (στο εξής η «Εταιρεία») που αποσκοπεί στην κάλυψη 10
θέσεων εργασίας, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου σε ειδικότητες που
αρμόζουν στον τομέα δραστηριοποίησης της.
Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και
προϋποθέσεις συμμετοχής πριν από την υποβολή αίτησης συμμετοχής του στο
Πρόγραμμα Young Talents, (στο εξής «το Πρόγραμμα»). Η συμμετοχή σας στο
Πρόγραμμα προϋποθέτει τη ρητή αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής (στο
εξής «οι Όροι»).
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται να δοθεί στην Ενότητα V, όπου περιγράφεται η Πολιτική
Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση που
δεν συμφωνείτε με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας
μας σε σχέση με το Πρόγραμμα, όπως διατυπώνονται κατωτέρω, μην αποδεχθείτε
τους Παρόντες Όρους και μην υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
Ι. Το Πρόγραμμα - Γενικά
Το Πρόγραμμα WIND Υoung Talents είναι ένα πρόγραμμα επιλογής και ανάπτυξης
νέων ταλαντούχων εργαζομένων στη WIND. Οι νέοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με
σύμβαση αορίστου χρόνου, και συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανάπτυξης για 18 μήνες,
το οποίο περιλαμβάνει:


Εκπαίδευση στην Εταιρεία και σε σημεία επαφής της Εταιρείας με τον Πελάτη



Rotations σε διαφορετικές ομάδες /τμήματα της Εταιρείας



Πρόγραμμα mentoring

ΙΙ. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες πρέπει:


να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με κατεύθυνση: Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Marketing, Πληροφορική, Οικονομικά, Εφοδιαστική Αλυσίδα,
Μηχανική, Data Science



να έχουν μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία, έως ένα (1) έτος
πλήρους απασχόλησης σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές τους



να είναι ηλικίας έως και 28 ετών



να έχουν άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ



να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για άνδρες)

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο
Πρόγραμμα μέσα από το www.windyoungtalents.gr
2. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας
την κατεύθυνση του ενδιαφέροντός του/της μεταξύ των κατευθύνσεων: Data Science
& Business Analytics, Product Management, Sales, Network Engineering, Information
Services, Project Management, Supply Chain, Finance. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
επιλέξει περισσότερες από μία (1) κατευθύνσεις.
3. Εφόσον η αίτηση συμμετοχής σας υποβληθεί επιτυχώς μέσα από την ιστοσελίδα
www.windyoungtalents.gr, θα λάβετε σχετικό επιβεβαιωτικό E-Mail στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα έχετε δηλώσει κατά τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης. Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί επιβεβαιωτικό E-Mail θα πρέπει να
επικοινωνήσετε

με

τους

υπευθύνους

του

Προγράμματος

στο

graduatetrainees@wind.gr.
4. Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι δεν
επιτρέπεται

να

υποβάλλετε

υλικό

με

ρατσιστικό,

απειλητικό,

προσβλητικό,

δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, πορνογραφικό περιεχόμενο ή/και περιεχόμενο
που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή/και την προσωπικότητα αυτών,
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που προκαλεί αισθήματα μίσους ή /και που
συνιστά οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα. Περαιτέρω δεν επιτρέπεται να υποβάλλετε
υλικό με σκοπό την ανεπιθύμητη προώθηση περιεχομένου, περιεχόμενο που περιέχει
ιούς ή κακόβουλο λογισμικό οποιουδήποτε είδους ή/και αρχεία που σκοπό έχουν να
παρεμβληθούν στη λειτουργία ή/και να καταστρέψουν ή/και να περιορίσουν τη
λειτουργία

οποιουδήποτε

τηλεπικοινωνιακού

λογισμικού

εξοπλισμού

της

ή/και

τεχνικού

Εταιρείας,

των

εξοπλισμού
συνεργατών

ή

/και

της,

του

Προγράμματος και των συμμετεχουσών Εταιρειών. Αναγνωρίζετε δε και αποδέχεστε
την ακέραιη και αποκλειστική ευθύνη σας για το υλικό που θα αναρτήσετε κατά την
υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.

5. Σε περίπτωση που κάποια αίτηση συμμετοχής δεν πληροί όλους ανεξαιρέτως τους
όρους και προϋποθέσεις που θέτουν οι παρόντες Όροι , τότε αυτή δεν θα θεωρείται
έγκυρη και ο εν λόγω αιτών θα αποκλείεται αυτόματα χωρίς πρότερη ειδοποίησή του.
Αντίστοιχα, η άρση της συναίνεσής σας διαρκούντος του Προγράμματος αναφορικά με
τους παρόντες Όρους συνεπάγεται την απόσυρση της Συμμετοχής σας.
III. Διαδικασία Επιλογής
1. Η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα θα ανακοινώνεται από την ιστοσελίδα
www.windyoungtalents.gr και από συνεργαζόμενες εταιρίες και sites που δημοσιεύουν
αγγελίες εργασίας (π.χ. kariera.gr), καθώς και από τις επίσημες σελίδες που η Εταιρεία
διατηρεί στα Social Media (και συγκεκριμένα στο LinkedIn, στο Facebook, στο Career
Page της Εταιρείας). Αιτήσεις συμμετοχής δύνανται να υποβληθούν παραδεκτώς
μόνον εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει για την υποβολή η Εταιρεία.
2. Η διαδικασία επιλογής διαρκεί περίπου δύο (2) μήνες και περιλαμβάνει τα ακόλουθα
πέντε (5) στάδια. Για την πρόσβαση σε επόμενο στάδιο απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η επιτυχής ολοκλήρωση του προηγούμενου. Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για
την επιτυχή ή την μη επιτυχή έκβαση της αίτησής τους μέσω email, στη ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχουν μοιραστεί μαζί μας κατά την αίτησή τους.
3. Τα πεντε (5) στάδια είναι τα εξής:


Αίτηση Συμμετοχής



Συνέντευξη μέσω Ψηφιακής Πλατφόμας/Digital Interviewing



Εξετάσεις που διεξάγονται διαδικτυακά (Οnline) -Tests Γνωστικών Δεξιοτήτων



WIND Simulation Day (Κέντρο Αξιολόγησης/Αssessment Center)



Συνέντευξη με τους Μέντορες της Εταιρείας

1. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου (1ου) σταδίου, όπου οι συμμετέχοντες θα
έχουν

συμπληρώσει

την

αίτηση

μέσω

της

ιστοσελίδας

www.windyoungtalents.gr, εκείνοι που πληρούν τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής
και επιλεγούν, θα κληθούν να συμμετάσχουν στο δεύτερο (2ο) στάδιο της
διαδικασίας επιλογής, στο Digital Interviewing.
2. Το δεύτερο (2o) στάδιο του Digital Interviewing αφορά στην υλοποίηση μιας
σύντομης συνέντευξης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρίας

RANDSTAD HELLAS A.E. , με έδρα στην Ελλάδα, Λ. Μεσογείων 2 & Σινώπης,
115 27 Αθήνα, συνεργάτη της Εταιρείας. Ειδικότερα, όσοι από τους
συμμετέχοντες περάσουν με επιτυχία το πρώτο στάδιο, θα προσκληθούν από
την Εταιρεία μέσω email, που θα τους αποσταλεί στο email που καταχώρησαν
κατά το πρώτο στάδιο υποβολής της αίτησή τους. Στο πλαίσιο του Digital
Interviewing, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να βιντεοσκοπήσουν τις
απαντήσεις τους σε σύντομες ερωτήσεις που θα τους τεθούν, ενώ οι
απαντήσεις τους επ’ αυτών θα αξιολογηθούν από την Εταιρεία. Σε περίπτωση
τεχνικού κωλύματος κατά τη διενέργεια του Digital Interview, οι αιτίες και η
συνέχιση/επανάληψή του θα εξεταστούν από την Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση
οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν καθοδήγηση για κάθε
τεχνικό θέμα που τυχόν αντιμετωπίζουν, μέσω της πλατφόρμας της Randstad.
3. Στη συνέχεια, εφόσον η συν-αξιολόγηση του βιογραφικού τους και του Digital
Interview κριθεί αποδεκτή από την Εταιρεία, οι συμμετέχοντες θα λάβουν
πρόσκληση για το τρίτο (3ο) στάδιο της διαδικασίας επιλογής, τα Online Tests
γνωστικών δεξιοτήτων. Τα Online Tests γνωστικών δεξιοτήτων θα διεξαχθούν
επίσης διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της Randstad,. Συγκεκριμένα, οι
συμμετέχοντες θα λάβουν έναν μοναδικό username και password στο email
που έχουν μοιραστεί με την Εταιρεία κατά την αίτηση που υπέβαλαν στο πρώτο
στάδιο, τα οποία θα κληθούν να εισαγάγουν στην πλατφόρμα της Randstad,
απ’ όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση στη συμπλήρωση των σχετικών tests.Σε
περίπτωση τεχνικού κωλύματος κατά την συμπλήρωση των Online Τests, οι
αιτίες και η συνέχιση/επανάληψή τους θα εξεταστούν από την Εταιρεία. Σε κάθε
περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν καθοδήγηση
για κάθε τεχνικό θέμα που τυχόν αντιμετωπίζουν, μέσω της πλατφόρμας της
Randstad και σε κάθε περίπτωση καλώντας στο τηλ 2106770523, 9 π.μ. με
17.30 μ.μ και ζητώντας τις κυρίες Νατάσα Κατωπόδη και Ειρήνη Καραγέωργα.
4. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το τρίτο (3ο) στάδιο, θα κληθούν να λάβουν
μέρος στο τέταρτο (4ο) στάδιο επιλογής, στο WIND Simulation Day
(Assessment Centre). Για όσους από τους συμμετέχοντες κατοικούν εκτός
Αττικής, παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων μεταφοράς από την
Εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη των εξόδων προβλέπεται μόνο για τους
συμμετέχοντες που πέτυχαν στο τρίτο (3ο) στάδιο του Προγράμματος και
έλαβαν την πρόσκληση συμμετοχής κατά τη διάρκεια του WIND Simulation Day
(Assessment Centre). Σε περίπτωση που λάβετε πρόσκληση να παραβρεθείτε
στο Live Assessment Centre και παρ΄ όλα αυτά απουσιάσετε, η Εταιρεία έχει
την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει τον αποκλεισμό της

υποψηφιότητάς σας από τη διαδικασία επιλογής. Στόχος του συγκεκριμένου
σταδίου είναι μέσα από μια σειρά γραπτών και προφορικών εργασιακών
προσομοιώσεων καθώς και συνέντευξης με την ομάδα ανθρώπινου δυναμικού
της Εταιρείας ο υποψήφιος να παρουσιάσει στην Εταιρεία τον τρόπο που
σκέφτεται, εργάζεται, αλληλοεπιδρά και το πλήρες εύρος των δυνατοτήτων του.
5. Ακολούθως, όσοι τους συμμετέχοντες ολοκληρώσουν επιτυχώς και το τέταρτο
(4ο) στάδιο επιλογής, θα λάβουν πρόσκληση για το πέμπτο (5ο) και τελευταίο
στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει συνέντευξη με τα Ανώτατα στελέχη της
Εταιρείας, οι οποίοι στο πλαίσιο του Προγράμματος λειτουργούν ως Μέντορες
για τους τελικώς επιλεγέντες υποψηφίους. Για όσους από τους συμμετέχοντες
κατοικούν εκτός Αττικής, παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της
συνέντευξης μέσω Skype, ώστε να μην χρειαστεί να μεταβούν στην Αθήνα.
Συνεπώς, η μετάβαση στην Αθήνα στο πλαίσιο του Προγράμματος για τους
διαμένοντες εκτός Αττικής, είναι υποχρεωτική μόνο στο πλαίσιο του WIND
Simulation Day (Assessment Centre, 4ο σταδίο επιλογής).
6. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης της Εταιρείας, που θα
αναλάβει την αξιολόγηση των αιτήσεων των συμμετεχόντων καθ’ όλα τα στάδια
της διαδικασίας επιλογής αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση της επ’ αυτών,
βασιζόμενη στα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί από την Εταιρεία στο
πλαίσιο του Προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι συνεκτιμώνται το βιογραφικό του
υποψηφίου, οι επιδόσεις του στις συνεντεύξεις (Digital Interview και δια ζώσης
συνέντευξη με Mέντορα), καθώς και στα Online Tests γνωστικών δεξιοτήτων,
όπως επίσης και η συνέντευξη του και τα αποτελέσματα του στις ασκήσεις
προσομοίωσης κατά το στάδιο του WIND Simulation Day. Οι αποφάσεις που
λαμβάνει η Επιτροπή Αξιολόγησης είτε έχουν θετικό είτε αρνητικό-απορριπτικό
για το συμμετέχοντα περιεχόμενο δεν αιτιολογούνται, όπως εν γένει δεν
αιτιολογούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των συμμετεχόντων στα
επιμέρους στάδια του Προγράμματος. Κατά τη διενέργεια των επιμέρους
σταδίων του Προγράμματος και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των
επιμέρους

σταδίων,

δεν

προβλέπεται

διαδικασία

επανεξέτασης

των

υποβληθέντων συμμετοχών και δε γίνονται δεκτές ενστάσεις. Επίσης, κατά των
αποτελεσμάτων των επιμέρους σταδίων του Προγράμματος δε χωρεί κανένα
ένδικο βοήθημα / μέσο ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής ή Ιδιωτικού
Φορέα, άλλως και σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες με την αποδοχή των
παρόντων Όρων παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από την άσκησή του.
IV. Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

Προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα και σε
περίπτωση επιτυχίας να προσληφθείτε από την Εταιρεία θα πρέπει να συμμετάσχετε
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής για τα οποία θα λάβετε πρόσκληση.
V. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων
στο παρόν Πρόγραμμα διενεργείται με βάση του παρόντες όρους, οι οποίοι είναι
σύμφωνοι με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (GDPR), καθώς και με τους ισχύοντες νόμους του εθνικού,
ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των
Προσωπικών σας Δεδομένων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την
τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα αυτών και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη
άσκηση των δικαιωμάτων από μέρους σας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία, όπως αναλύεται κατωτέρω υπό 4 και 5.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Προγράμματος και κατά τα επιμέρους στάδια αυτού η
Εταιρεία συλλέγει ορισμένα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να διενεργήσει
και να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης σας και ενδεχομένως πρόσληψής σας.
Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, συναινείτε στην επεξεργασία των
Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία και επιλεγμένους συνεργάτες της
σύμφωνα με τις ακόλουθες διατυπώσεις. Ρητά διευκρινίζεται ότι η συναίνεσή σας
καλύπτει όλες τις επιμέρους φάσεις του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της
Διαδικτυακής σας Συνέντευξης και της συμμετοχής σας στις Δοκιμασίες Γνωστικών
Δεξιοτήτων. Άρση της συναίνεσής σας διαρκούντος του Προγράμματος ισοδυναμεί με
απόσυρση της υποψηφιότητάς σας από αυτό.

1. Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε
Η Εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία που υποβάλλονται από εσάς και επεξεργάζεται
ενδεικτικά τα εξής Προσωπικά σας Δεδομένα:
 Το ονοματεπώνυμο, το φύλο, το βιογραφικό, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, τυχόν φωτογραφία
που επιλέξετε να επισυνάψετε στο βιογραφικό σας.

 Το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο.
 Το ιστορικό απασχόλησής σας, τους προηγούμενους εργοδότες σας, τους τομείς της
ειδίκευσής σας, τις επαγγελματικές και άλλες άδειες εργασίας και τις πιστοποιήσεις
που κατέχετε.
 Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τα οποία αποφοιτήσατε.
 Τις προτιμήσεις σας για το είδος εργασίας.
 Την εξακρίβωση των πληροφοριών αναφορικά με τις συστάσεις σας και
προηγούμενους εργοδότες.
 Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να υποβάλλετε.
 Τα στοιχεία των συνεντεύξεων, που θα κληθείτε να δώσετε στο δεύτερο και το
πέμπτο στάδιο του Προγράμματος, (Digital Interview μέσα από την πλατφόρμα της
Randstad, και διά ζώσης συνέντευξη), συμπεριλαμβανομένων και τυχόν σχολίων,
απαντήσεών σας κατά τη διάρκεια των σχετικών συνεντεύξεων.
 Τις απαντήσεις σας επί των Tests Γνωστικών Δεξιοτήτων, τα οποία συμπληρώνονται
μέσα από την πλατφόρμα της Randstad.
 Τυχόν φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή σας στα διάφορα στάδια του
Προγράμματος.
 Τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού σας, τα οποία θα σας ζητηθούν για την
αποκατάσταση εξόδων που μπορεί να προκύψουν κατά τη Συμμετοχή σας στο
Πρόγραμμα και ειδικότερα για τη συμμετοχή σας στο WIND Simulation Day, σύμφωνα
με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται ανωτέρω.
 Έτερα δεδομένα που τυχόν μας παρασχεθούν κατά την διάρκεια του Προγράμματος
και πάντως απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη αυτού.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να ζητήσει από
οποιονδήποτε συμμετέχοντα είτε πριν ή μετά την τελική επιλογή του επιπλέον έγγραφα
για πιστοποίηση της εγκυρότητας των ήδη δηλωθέντων στοιχείων από το
συμμετέχοντα.
Επιπλέον, με την αποδοχή των παρόντων Όρων παρέχετε τη συναίνεσή σας και
εκχωρείτε τα αναγκαία δικαιώματα άνευ αποζημιώσεως και ατελώς προς την Εταιρεία,

προκειμένου η τελευταία να προχωρεί σε δημοσιεύσεις για ενημερωτικούς σκοπούς
και προωθητικούς σκοπούς, με απώτερο στόχο το Πρόγραμμα να συγκεντρώσει την
προσοχή του κοινού. Ενδεικτικά με την αποδοχή των παρόντων Όρων συναινείτε
ενδεικτικά στη δημοσίευση πλήρους καταλόγου των συμμετεχόντων, που ενδέχεται να
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό σας, φωτογραφιών και οπτικοακουστικού υλικού
που κατεγράφη στο πλαίσιο του Προγράμματος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου
ειδησεογραφικού στοιχείου σχετικά με το Πρόγραμμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, αναλαμβάνετε την ευθύνη ότι οποιεσδήποτε
πληροφορίες μας υποβάλετε είναι αληθείς, πλήρεις και μη παραπλανητικές.
Ειδικότερα, αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνετε στα στοιχεία επικοινωνίας τους και για την
πρόσβαση σε αυτόν. Η υποβολή ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών
πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα,
συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας της εργασιακής σας σχέσης κατόπιν της
πρόσληψης σας. Επιπλέον, ευθύνεστε για τη νομιμότητα συλλογής και επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων τρίτων που τυχόν μας παρέχετε και δηλώνετε ότι έχετε λάβει
την άδεια των προσώπων αυτών προτού μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία τους αυτά
(στο πλαίσιο συστατικών επιστολών για παράδειγμα).

2. Για ποιο σκοπό η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα –
Νομιμοποιητική Βάση για την επεξεργασίας
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα που συλλέγει στο πλαίσιο του
Προγράμματος αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς αυτού, ώστε να αξιολογήσει
τη συμμετοχή σας και πιθανή απασχόλησή σας στην Εταιρεία. Ειδικότερα, η Εταιρεία
χρειάζεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορεί να επικοινωνεί
μαζί σας κατά τα επιμέρους στάδια του Προγράμματος, για να αξιολογεί την
υποψηφιότητά σας, για να συνάψει ενδεχομένως σύμβαση εργασίας μαζί σας. Η
συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία υπόκειται
στην αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο τα
προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη
του σκοπού που επιδιώκεται. Ρητά αναφέρεται ότι η συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν
έχει σκοπό εμπορικής αξιοποίησης.

Η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας εδράζεται:
 Στην επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, που αναλύονται στη
συντονισμένη προσπάθειά μας να προσλάβουμε εξειδικευμένο και κατάλληλο
προσωπικό για τους σκοπούς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, καθώς και να
αναδείξουμε νέους επαγγελματίες στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που
διαπνέει τη δραστηριότητά μας.
 Στη συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία
(συγκεκριμένα τον έλεγχο της επιλεξιμότητας για εργασία) ή για τους σκοπούς
διαχείρισης ενεργειών που αφορούν κι είναι αναγκαίες για την διαδικασία πρόσληψης.
 Επικουρικά στη συναίνεση την οποία παρέχετε ελεύθερα και οικειοθελώς στην
Εταιρεία με την αποδοχή των παρόντων.

3. Σε ποιους διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Εντός της Εταιρείας τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα κοινοποιηθούν και ενδέχεται να
έχουν πρόσβαση σε αυτά μόνον τα αρμόδια πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα
γνωρίζουν για την διαχείριση ή για την λήψη απόφασης πρόσληψης, το προσωπικό
του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, οι διαχειριστές συστημάτων και άλλες ομάδες
υποστήριξης (όπως το ΙΤ και το Οικονομικό τμήμα), καθώς βεβαίως και οι επικεφαλής
των τμημάτων που συμμετέχουν στη διαδικασία της τελικής επιλογής των υποψηφίων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες
τρίτων φορέων-συνεργατών, οι οποίοι την συνδράμουν κατά τη διενέργεια των
επιμέρους επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων ως εκτελούντες την επεξεργασία.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Προγράμματος ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα
Προσωπικά σας Δεδομένα εταιρείες που φιλοξενούν ή υποστηρίζουν συστήματα ΙΤ,
εφαρμογές στήριξης πρόσληψης ή συστήματα HR, κ.λπ., όπως οι εταιρείες Workable,
Randstad Hellas και KPMG. Όλοι οι αποδέκτες έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα
Προσωπικά σας Δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των
καθηκόντων και των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Εταιρεία. Όπου
παρέχουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, το κάνουμε με δεδομένο
πως αυτά τα τρίτα πρόσωπα συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Οποιεσδήποτε τυχόν εταιρείες,

στις οποίες η Εταιρεία θα κοινοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα σας δυνάμει σύμβασης
παροχής υπηρεσιών, θα επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα με την ιδιότητά
τους των εκτελούντων την επεξεργασία αποκλειστικά και μόνον στα πλαίσια του
συγκεκριμένου σκοπού και για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Εταιρείας.

4. Τα Δικαιώματά σας
4.1. Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και
περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, που τηρούνται στο
αρχείο της Εταιρείας, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας καθώς
και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία, τα οποία μπορεί να ασκήσετε
αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην Εταιρεία με επιστολή.
«HR - ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / HR-GDPR», στη διεύθυνση: WIND
Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Κηφισιάς 66, Μαρούσι, Αττικής Τ.Κ. 15125
Στην περίπτωση αυτή η επιστολή-αίτημα θα πρέπει (i) να φέρει γνήσιο της υπογραφής
από ΚΕΠ/Αστυνομία και (ii) να επισυνάπτεται αντίγραφο-φωτοτυπία ταυτότητας.
4.2. Σε περίπτωση που, ασκώντας νόμιμο δικαίωμα σας, αντιταχθείτε οποτεδήποτε
στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία, η τελευταία οφείλει και
υποχρεούται κατά περίπτωση να σας υποδεικνύει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους
για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, οι οποίοι υπερισχύουν των
συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των
δεδομένων ή να σας τεκμηριώνει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας
συνδέεται με τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή υπαγορεύεται
από την ανάγκη συμμόρφωσης με νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας. Εφόσον δεν
συντρέχει ένας από τους παραπάνω λόγους η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας
θα ικανοποιήσει το δικαίωμά σας.
5. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και
διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα
διατηρούνται ασφαλή και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας για
την Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Εταιρείας . Παρά το γεγονός
ότι κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα,
δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων που
διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου και οποιαδήποτε τέτοια διαβίβαση γίνεται με δικό

σας κίνδυνο. Μόλις λάβουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα χρησιμοποιήσουμε
αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας σχεδιασμένα για την αποφυγή μη
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε καθ’
οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων
σε καμία τρίτη οντότητα, πέραν των συνεργατών της που λειτουργούν ως εκτελούντες
την επεξεργασία για λογαριασμό της, όπως ρητά μνημονεύεται ανωτέρω, εκτός αν η
σχετική κοινοποίηση επιβάλλεται από το νόμο.

6. Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων
Τα προσωρινά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την
πραγματοποίηση των σκοπών του Προγράμματος όπως αναλύονται στους παρόντες
Όρους. Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για διάστημα τριών (3) ετών
από την ολοκλήρωση του Προγράμματος, προκειμένου να υπάρχει η ευκαιρία
αντιστοίχισής τους σε μελλοντική θέση που μπορεί να ταιριάζει στο προφίλ σας. Δεν
θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για ενδεχόμενες ευκαιρίες
απασχόλησης στο μέλλον, πέραν της τριετίας, εκτός και αν συναινέσετε ρητά ότι μας
επιτρέπετε να το κάνουμε. Σημειώνεται ότι το ψηφιακό αρχείο της Διαδικτυακής σας
Συνέντευξης στο δεύτερο στάδιο του Προγράμματος, καθώς και απαντήσεις σας στα
Τests Γνωστικών Δεξιοτήτων θα διατηρούνται για έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του
Προγράμματος και μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος θα διαγράφονται
(Εξαιρούνται από την παραπάνω συνθήκη τα αποτελέσματα των 10 προσληφθέντων
αυτού του κύκλου).
Δεδομένα δύναται να διατηρούνται για περισσότερο από τον αναγκαίο κατά τα
ανωτέρω χρόνο σε περίπτωση που α) αυτό απαιτείται από το νόμο, β) εάν οι αρμόδιοι
του Προγράμματος κρίνουν πως αυτά συνδέονται με υφιστάμενες ή/και ενδεχόμενες
νομικές διαμάχες, γ) για να ασκήσουν, προστατεύσουν το Πρόγραμμα κι η Εταιρεία τα
έννομα συμφέροντά τους
Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στο πλαίσιο του Προγράμματος επιλεγείτε
για πρόσληψη στην Εταιρεία, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα τηρούνται επί τη βάση
της Ενημέρωσης Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων η οποία
κοινοποιείται σε όλους τους Εργαζομένους.
7. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα
ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται
στην Ενότητα 4 πιο πάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της WIND
είναι :
κ. Γρηγόρης Φλουτσάκος Κηφισίας 66, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, Αττικής
e-mail: dpo@wind.gr
Έχετε επίσης τη δυνατότητα να υποβάλλετε οποτεδήποτε καταγγελία ενώπιον της
Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα ακόλουθα
στοιχεία επικοινωνίας:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
e-mail: contact@dpa.gr

VΙ. Χρήση Ιστοσελίδας www.windyoungtalents.gr
Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν κι αποδέχονται ότι η Εταιρεία και το Πρόγραμμα δεν
εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα www.windyoungtalents.gr

μέσω της οποίας αυτοί θα

υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα θα παρέχεται χωρίς
διακοπή, χωρίς σφάλματα κι ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Οι συμμετέχοντες
χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.windyoungtalents.gr αποκλειστικά με δική τους
ευθύνη.

VIΙ. Εκχώρηση
Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους, που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Αντίθετα, η Εταιρεία δύναται να
εκχωρεί τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα
προς τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεση των συμμετεχόντων.

VIIΙ. Παραίτηση
Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων της Εταιρείας, που απορρέουν από
τους παρόντες Όρους, θα πρέπει αυτή να χορηγείται εγγράφως προς το συμμετέχοντα
δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Εταιρείας.
Διευκρινίζεται ότι η αποχή από άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους
παρόντες Όρους, από την Εταιρεία και τους συμμετέχοντες δε συνεπάγεται σε καμία
περίπτωση την παραίτησή τους από τα σχετικά δικαιώματα.

ΙΧ. Συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους
Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δε συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους
και αν η εταιρεία δεν λάβει άμεσα μέτρα, κι ασχέτως από το χρονικό διάστημα που θα
παρέλθει ώσπου να λάβει τα σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δε θα νοείται ως
παραίτηση της Εταιρείας από το δικαίωμά της να απαιτεί μελλοντικά πλήρη
συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους ή να αποβάλει το συμμετέχοντα από το
Πρόγραμμα.

Χ. Τροποποίηση Όρων
Η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση
της να τροποποιήσει το Πρόγραμμα, να ανακαλέσει αυτό, να παρατείνει ή να μειώσει
τη διάρκειά του, να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του διαστήματος υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής σε αυτό, να τροποποιήσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, να
τροποποιήσει τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς εν γένει και να τροποποιήσει τους
παρόντες

Όρους,

ανακοινώνοντας

το

γεγονός

στην

ιστοσελίδα

www.windyoungtalents.gr. Σε περίπτωση η σχετική τροποποίηση συνεπάγεται την
ολική ματαίωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε
δικαίωμα κατά της Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν
οποιαδήποτε αποζημίωση.
Οι

συμμετέχοντες

θα

πρέπει

να

ανατρέχουν

τακτικά

στην

ιστοσελίδα

www.windyoungtalents.gr και να ελέγχουν τους παρόντες Όρους, ώστε να
βεβαιώνονται ότι η συμμετοχή τους είναι σύμφωνοι με τους παρόντες Όρους, όπως
τυχόν ισχύουν τροποποιηθέντες.

ΧΙ. Επικοινωνία
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πορεία της συμμετοχής σας το
Πρόγραμμα ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση σχετικά με την πορεία αυτού
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία αποστέλλοντας ηλεκτρονικό
μήνυμα στη διεύθυνση graduatetrainees@wind.gr.

ΧΙΙ.Εφαρμοστέο δίκαιο / Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και οποιαδήποτε τυχόν
διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια
των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί ή κριθεί αντίθετη
προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η
ισχύς των λοιπών όρων.

