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ΓΕΝΙΚΑ
Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της
ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.), η οποία στο εξής θα αναφέρεται
ως «Ενότητα».
Μέσω της Ενότητας παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες:
•

στα μέλη του Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ. που αναζητούν εργασία.

•

σε επαγγελματίες και εταιρείες διαφόρων τομέων δραστηριοποίησης, που
προσφέρουν θέσεις εργασίας σε απόφοιτους οικονομικών σχολών.

Η χρήση των υπηρεσιών αυτών, αλλά και γενικότερα η περιήγηση οποιουδήποτε στις
σελίδες της εν λόγω Ενότητας, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των
ακόλουθων όρων χρήσης εκ μέρους του.

Το O.E.E.T.A.K. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους
παρόντες όρους σύμφωνα με τα χρηστά ήθη οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς
προειδοποίηση.

Η χρήση των υπηρεσιών της Ενότητας πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικους οι οποίοι
για τις μεν υπηρεσίες υποψηφίων, ενεργούν για τον εαυτό τους με σκοπό την
αναζήτηση θέσης εργασίας και για τις δε υπηρεσίες εργοδοτών, ενεργούν ως νόμιμοι
εκπρόσωποι εταιριών με σκοπό την αναζήτηση προσωπικού.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι χρήστες της Ενότητας (εργοδότες και υποψήφιοι) αποδέχονται ότι κάθε
πληροφορία που θα καταχωρούν στο σύστημα θα είναι αληθής και μπορεί εάν
ζητηθεί,

να

τεκμηριωθεί

με

την

προσκόμιση

κατάλληλων

εγγράφων

(όπου

εφαρμόζεται).
Στόχος της Ενότητας να είναι να αποτελεί πηγή έγκυρων πληροφοριών. Προκειμένου
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι χρήστες της οφείλουν να προβαίνουν στις κατάλληλες
ενέργειες για την άμεση επικαιροποίηση των πληροφοριών που με δική τους ευθύνη
καταχωρούν στο σύστημα 1 .

Οι υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το περιεχόμενο των
Βιογραφικών
Σημειωμάτων τους όποτε προκύψει κάποια αλλαγή (π.χ. παρακολούθηση νέου σεμιναρίου
κατάρτισης, λήξη ισχύος κάποιου πιστοποιητικού κλπ). Οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν
το Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ. εάν η αγγελία που καταχώρησαν δεν ισχύει πια (π.χ. λόγω κάλυψης της θέσης
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Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού
εισαγωγής τους στο σύστημα. Οι χρήστες συμφωνούν να πληροφορούν άμεσα το
Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ. για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εγγραφής τους και του
κωδικού πρόσβασής τους.
Οι χρήστες της Ενότητας, αποδέχονται ότι δεν θα την χρησιμοποιούν για μετάδοση με
οποιοδήποτε τρόπο Περιεχομένου το οποίο:
•

είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό,
δυσφημιστικό,

χυδαίο,

άσεμνο

και

δύναται

να

παρενοχλήσει

τρίτους

με

οποιοδήποτε τρόπο,
•

αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου,

•

δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις,

•

δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,

•

δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή
διαχειριστικές σχέσεις,

•

παραβιάζει

2

οποιαδήποτε

ευρεσιτεχνία,

εμπορικό

σήμα,

εμπορικό

μυστικό,

πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
•

χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των
χρηστών,

•

αποσκοπεί στη διαφήμιση εταιρειών, ιστοσελίδων, προϊόντων κλπ. (π.χ. URL’s ή
σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες)

•

περιέχει

ιούς

λογισμικού

ή

οποιουσδήποτε

άλλους

κώδικες,

αρχεία

ή

προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης,
την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή
υλικού υπολογιστών,
•

ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία
και των διατάξεων αυτής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τόσο το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων εικόνων ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών,
γραφικών, σχεδίων, κειμένων, ψηφιακών αρχείων και λογισμικού) πνευματικής
ιδιοκτησίας της εταιρείας KRON M.I.K.E. (KRon quality IT services),
2

3

όσο και το

Για παράδειγμα, εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που
αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε
συμφωνίες εμπιστευτικότητας.
3 Όλο το Περιεχόμενο της Ενότητας εκτός: Το περιεχόμενο που καταχωρούν οι χρήστες
(υποψήφιοι και εργοδότες), το περιεχόμενο των αγγελιών που προέρχονται από αποδελτίωση, το
περιεχόμενο της υποενότητας «Προγράμματα Απασχόλησης» το οποίο προέρχεται από
ιστοσελίδες που δεν σχετίζονται με το www.oeetak.gr στο οποίο περιέχεται η Ενότητα.
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περιεχόμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ. 4 , προστατεύονται κατά τις
σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών
συμβάσεων.
Απαγορεύεται

η

αναπαραγωγή,

αντιγραφή,
διανομή,

αναλογική

μεταφορά,

/

ψηφιακή

φόρτωση

εγγραφή

και

(downloading),

μηχανική

μεταποίηση,

μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά
με τον πραγματικό δημιουργό και πάροχο του Περιεχομένου της Ενότητας.
Απαγορεύεται η χρήση μέρους ή όλου του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή
μέσο για εμπορικούς σκοπούς. Επιτρέπεται κατά περίπτωση, η χρήση μέρους του
Περιεχομένου εφόσον προηγηθεί γραπτή άδεια της KRON Μ.Ι.Κ.Ε. ή του Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ. ή
οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων, με
την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή ή ο δημιουργός. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται
η εκτύπωση κειμένων για αυστηρά προσωπική χρήση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Απαγορεύεται η χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ενότητας, από
οποιονδήποτε τρίτο για σκοπούς άλλους εκτός από αυτούς για τους οποίους
διατίθενται (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο
Αρχές).
Τα προσωπικά δεδομένα

5

που καταχωρούνται από τους χρήστες οπουδήποτε στην

Ενότητα, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για την αποτελεσματικότερη παροχή των
υπηρεσιών

της

(για

παράδειγμα,

επικοινωνία

του

Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ.

με

τους

ενδιαφερόμενους εργοδότες για την επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος τους για κάποιον
υποψήφιο).
Πρόσβαση στα μη δημοσιευμένα

6

προσωπικά δεδομένα των χρηστών, έχουν μόνο

συγκεκριμένοι εργαζόμενοι του Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ. που έχουν οριστεί ως αρμόδιοι για την

4

Συγκεκριμένα το Περιεχόμενο των Δράσεων στην υποενότητα «Προγράμματα
Απασχόλησης/Δράσεις»
5
Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο,
όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή
κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή
συμπεριφορά κλπ.), οικονομική κατάσταση, (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική
συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες). [Πηγή: Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα]
6
Κάποιες πληροφορίες οι οποίες εξυπηρετούν μόνο στη διευκόλυνση της επικοινωνίας του
Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ. με τους χρήστες δεν δημοσιεύονται. Επίσης δεν δημοσιεύονται το ονοματεπώνυμο,
το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων.
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επικοινωνία μαζί τους καθώς και συνεργάτες εξουσιοδοτημένοι από το Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ. για
τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Ενότητας. Όσοι έχουν πρόσβαση στα μη
δημοσιευμένα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεσμεύονται για τη μη διάθεση
αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο και για κανένα λόγο.
Για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών έχει ληφθεί κάθε εύλογο μέτρο.
Οι υποψήφιοι δεν ενθαρρύνονται σε καμία περίπτωση να περιλάβουν στο βιογραφικό
τους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

7

Για την προστασία των δεδομένων των υποψηφίων, το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο
επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρούν στο
Βιογραφικό τους, δεν είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες της Ενότητας. Τα παραπάνω
στοιχεία παραχωρούνται στους εργοδότες από το Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ. μόνο εφόσον αυτοί
έχουν «εκδηλώσει ενδιαφέρον»

8

για συγκεκριμένο υποψήφιο και κατόπιν τηλεφωνικής

επιβεβαίωσης του ενδιαφέροντός τους, προκειμένου να έρθουν σε επαφή μαζί του.
Αντίστοιχα, η επωνυμία της επιχείρησης /εργοδότη γίνεται διαθέσιμη στην ενότητα
«Ιστορικό ενδιαφέροντος» του συγκεκριμένου υποψήφιου για τον οποίο «εκδηλώθηκε
ενδιαφέρον».
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι Νόμοι 2472/1997 (για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων) και 3471/2006 (για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες).

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τόσο οι εργοδότες, όσο και οι υποψήφιοι για εργασία, γνωρίζουν ότι τα δεδομένα που
καταχωρούν στο σύστημα στην πλειοψηφία τους, δημοσιεύονται σε σημείο με
ελεύθερη πρόσβαση. Συνεπώς το Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ. δεν μπορεί να φέρει καμία ευθύνη για
τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους οι πληροφορίες που
καταχωρούνται στο σύστημα από τους χρήστες.
Το Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ. και οι δημιουργοί της Eνότητας δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για
τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της χρήσης της.

7

Δηλαδή, προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική τους προέλευση, στα
πολιτικά τους φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις, στη συμμετοχή
τους σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία τους, στην κοινωνική τους πρόνοια, στην ερωτική
τους ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες τους, καθώς και στη συμμετοχή τους σε συναφείς με
τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. [Πηγή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα]
8
Μέσω συγκεκριμένης λειτουργίας που παρέχεται στο σύστημα.
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Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο που «ανεβάζουν» (upload) οι
χρήστες της Ενότητας, αλλά και ούτε για τον τρόπο διαχείρισης των σελίδων της, από
τους ηλεκτρονικούς της επισκέπτες.
Παρόλο που έχει ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο ώστε η Ενότητα να είναι να διαθέσιμη και
πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση ωστόσο, είτε ολόκληρη η

Ενότητα είτε

συγκεκριμένα τμήματα της, είναι πιθανό να μην είναι διαθέσιμα κατά περιόδους, είτε
λόγω βλάβης είτε λόγω συντήρησης του πληροφορικού συστήματος στο οποίο
βασίζεται η διάθεση της Ενότητας. Συνεπώς, το Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ. δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η
παροχή των υπηρεσιών του δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ’ άλλο τρόπο από
τέτοια προβλήματα και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να
προκύψει σε κάποιο χρήστη υπό αυτές τις συνθήκες .
Το Ο.Ε.Ε.Τ.Α.Κ. δεν υποχρεούται να ελέγχει την συμπεριφορά των χρηστών της
Ενότητας, άλλα δύναται να ερευνήσει και να ανταποκριθεί σε καταγγελίες
παραβιάσεων.

