
                                                                                                   

ΕΝΤΥΠΟ “ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”                                                                                                                                                                                                 Σελίδα 1 από 4 
Τελευταία Αναθεώρηση:01.02.2019 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:  

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:  

 

* Επισυνάπτεται Έντυπο με Στοιχεία Βιογραφικού Σημειώματος, που πρέπει να συμπληρώσετε 
υποχρεωτικά. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να επισυνάψετε επιπλέον αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξτε σε ποιο/α τμήμα/τα της ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ AE ή της ΥΠΑΝΕΜΑ AE  επιθυμείτε 
να απασχοληθείτε: 

A. ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ AE 
     
Ι. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης          

Οικονομικό Τμήμα / Λογιστήριο      
     

Τμήμα Υποδοχής       
     
ΙΙ. Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης          

Τμήμα Marketing      
     

Τμήμα Πωλήσεων       
     
ΙΙΙ. Αθλητικό Κέντρο      
     

Γυμναστήριο HFC      
     
Ναυαγοσωστικές Υπηρεσίες       
     
Εκπαιδευτές Υπαίθριων Δραστηριοτήτων      
     
Ιατροί / Νοσηλευτές / Φυσιοθεραπευτές      

     
IV. Διαχείριση πελατών εξωτερικού            

Διερμηνείς / Μεταφραστές       
     
Συνοδοί Γκρουπ       

     
IV. Κατάστημα Café      
     
V. Εστιατόριο          

Μαγειρείο      
     
Service / Μπουφέ      
     
Βοηθητικές Υπηρεσίες      

     
VI. Τμήμα Καθαριοτήτων       
     
VII. Τμήμα Συντηρήσεων      
     

Β. ΥΠΑΝΕΜΑ AE 
Ι. Μαγειρείο      
     
ΙΙ. Service / Μπουφέ      
     
ΙΙΙ. Βοηθητικές Υπηρεσίες           
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Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος, τα οποία θα 
μελετήσουμε και θα σας απαντήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. 

Σας ενημερώνουμε ότι με την οικειοθελή από πλευρά σας υποβολή της αίτησης και του βιογραφικού σας 
σημειώματος δίνετε τη συγκατάθεσή σας στις εταιρείες του Ομίλου μας «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ AE» και 
«YPANEMA A.E.» ως υπεύθυνες επεξεργασίας, για την επεξεργασία των δεδομένων σας που 
αναγράφονται σε αυτά, με σκοπό την πιθανή πρόσληψή σας είτε στην εταιρεία «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ AE», είτε 
στην «YPANEMA A.E.», ανάλογα με τη δική σας επιθυμία. Η συγκατάθεσή σας αυτή μπορεί να ανακληθεί 
ελεύθερα οποτεδήποτε. Οι ως άνω εταιρείες  -εφόσον δεν γίνει πρόσληψη- θα τηρήσουν τα προσωπικά 
σας δεδομένα (βιογραφικό σημείωμα) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σεβόμενες απολύτως την 
ιδιωτικότητά σας. Μετά την πάροδο του χρόνου τήρησης, τα βιογραφικά θα καταστρέφονται με ασφαλή 
τρόπο. Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν θα διαβιβασθούν εκτός ΕΕ. Ενδέχεται να 
διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας σε εξωτερικό συνεργάτη μας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αιτήσεώς 
σας, ο οποίος θα έχει δεσμευθεί για την τήρηση του απορρήτου και την προστασία των δεδομένων σας με 
έγγραφη μεταξύ μας συμφωνία, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 
(ΕΕ) 679/2016 (εφεξής: ΓΚΠΔ). Σύμφωνα με τις διατάξεις 12-22 του ΓΚΠΔ,  μπορείτε να ασκήσετε τα 
ακόλουθα δικαιώματα ως προς τα δεδομένα σας: δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα στη φορητότητα 
των δεδομένων και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (www.dpa.gr)  

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά ή εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας 
στην επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
Δεδομένων του Ομίλου μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@sportcamp.gr ή  να υποβάλλετε το αίτημά σας 
εγγράφως στην Γραμματεία της «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ AE», ΣΠΟΡΤΚΑΜΠ ΑΕ , ΤΘ 150 Περιοχή Κατουνίστρα, 
Λουτράκι,ΤΚ 20300, τηλ 27440 66860. 

……………………. 

Έλαβα γνώση των ανωτέρω, επιβεβαιώνω την ορθότητα των στοιχείων μου και παρέχω τη συγκατάθεσή 
μου για την επεξεργασία τους για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.  

 Επισυνάπτω αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  
 
 

Λουτράκι, …………………………………….. Υπογραφή Υποψηφίου: …………………………… 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpo@sportcamp.gr


                                                                                                   

ΕΝΤΥΠΟ “ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”                                                                                                                                                                                                 Σελίδα 3 από 4 
Τελευταία Αναθεώρηση:01.02.2019 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑ:  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ :  ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:  

ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ:  

ΤΗΛ. ΣΤΑΘ.:  ΤΗΛ. ΚΙΝ.:  

e-mail  

Δ/ΝΣΗ  

ΠΟΛΗ/  ΤΚ:  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΓΡΑΜ.ΓΝΩΣΕΙΣ: 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ): 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ 

   
   
   
   
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ* 
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  
  
  
*Επισυνάπτεται γραπτή σύσταση. 
Προγράμματος από τον ΟΑΕΔ (ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ, κλπ):  

 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

  
  
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΣΧΟΛΙΑ: 
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