
Η αποστολή του βιογραφικού σας σημαίνει και τη ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων.  
 
Πριν μας αποστείλετε το βιογραφικό σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους παρόντες 
όρους και συμφωνείτε με αυτούς. 
 
Εσείς φέρετε την ευθύνη της παροχής ακριβών και αληθών πληροφοριών. 
 
Η OTESAT_MARITEL προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων 
προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε μέσω της αποστολής του βιογραφικού σας 
σημειώματος με σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας καθώς και για 
λόγους επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης 
πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης.   
 
Τα βιογραφικά στοιχεία που μας αποστέλλετε διατηρούνται για δύο (2) έτη.   
 
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, 
εναντίωσης στην επεξεργασία, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή του αιτήματός 
σας στο e-mail hr@otesat-maritel.com. 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων 
παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να 
υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(http://www.dpa.gr).  
 
----- 
 
By sending your CV you automatically accept the following terms. Before you send us your 
cv, please make sure that you have read the terms hereby and that you agree with them. 
 
You are liable for providing us with true and accurate information. 
 
OTESAT_MARITEL proceeds to the required processing of your absolutely necessary personal 
data that you provide by sending us your CV, in order to access your competences and skills 
and also for communicating with you, in order to provide you with any other required 
information or to arrange an interview meeting. 
 
The CV that you send us is retained for twο (2) years. 
 
You have the right of access, rectification, erasure, restriction of processing, object to 
processing, which you can exercise by sending an e-mail request to: hr@otesat-maritel.com.  
 
In case you assume that the processing of your personal data is violating the law on the 
protection of personal data, you may file a complaint with the Hellenic Data Protection 
Authority (http://www.dpa.gr). 
 


