ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Αρ. Αίτησης:………..
(* Συμπληρώνεται από τον αρμόδιο επεξεργασίας αιτήσεων)

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ / ΤΗΝ ΑΙΤΗΤΗ / ΤΡΙΑ.
Προτρέπεστε να υποβάλετε την αίτηση σας έστω και αν δεν υφίστανται επι του παρόντος κενές θέσεις
που να ανταποκρίνονται στα προσόντα σας. Σε περίπτωση που εργοδοτηθείτε από τη ΕΤΕ (ΚΥΠΡΟΥ)
Λτδ η αίτηση σας θα τοποθετηθεί στον προσωπικό σας φάκελο.
Σε αντίθετη περίπτωση – και μόνο μετά από τη δική σας, ρητή, συγκατάθεση - η αίτηση σας θα
παραμείνει στα αρχεία μας για περίοδο ενός έτους και με την πάροδο της περιόδου αυτής θα
καταστραφεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχετε το δικαίωμα ανάκλησης ή / και τροποποίησης
των στοιχείων που παρέχετε μέσω της παρούσας αίτησης. Αιτήσεις οι οποίες λαμβάνονται χωρίς την
ύπαρξη κενής θέσης και για τις οποίες δεν έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση επεξεργασίας, για το διάστημα
ενός έτους, θα διαγράφονται / καταστρέφονται.
Εάν συμπληρώνετε αυτή την αίτηση μετά από δημοσίευση της Τράπεζας για συγκεκριμένη θέση και
επιθυμείτε τη διατήρηση της αίτησής σας στο αρχείο της ΕΤΕ (ΚΥΠΡΟΥ) Λτδ για περίοδο ενός έτους
(μετά από τυχόν πρόσληψη άλλου υποψηφίου για τη θέση), παρακαλούμε όπως δοθεί η εκ μέρους σας
σχετική συγκατάθεση.
Η ΕΤΕ (ΚΥΠΡΟΥ) Λτδ αναγνωρίζει και προωθεί τα πλεονεκτήματα της διαφορετικότητας του
ανθρώπινου δυναμικού και δεσμεύεται να αντιμετωπίζει όλους τους εργαζόμενους της με αξιοπρέπεια
και σεβασμό ανεξαρτήτως από την εθνικότητα, το γένος, το φύλο, την αναπηρία, την ηλικία, τον
ερωτικό προσανατολισμό, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις. Επομένως, ενθαρρύνει την υποβολή
αιτήσεων υποψηφίων από όλο το κοινωνικό σύνολο. Περαιτέρω, η αναζήτηση και επιλογή υποψηφίου
γίνεται με βάση τις ικανότητες, τις γνώσεις και την επαγγελματική τους πείρα.

(1) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΗΛΙΚΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
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(2) ΜΟΡΦΩΣΗ
Α. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΛΑΔΟΣ / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΜΑ & ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΜΑ & ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Β. ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ

Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ

Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (ACCA, ACA, CIA κ.λ.π.)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΣΩΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΜΑ & ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΒΑΘΜΟΣ
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Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (G.C.E., LCCI, PITMANS, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ κ.λ.π.)
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΘΕΜΑ

ΕΤΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΘΕΜΑ

ΕΤΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ

ΕΤΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΒΑΘΜΟΣ

Ζ. ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Εξαίρετη, πολύ καλή, καλή, λίγη)
ΓΛΩΣΣΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

ΑΓΓΛΙΚΑ:

ΑΛΛΟ:

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ:

ΑΓΓΛΙΚΗ:

ΑΛΛΟ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

MICROSOFT OFFICE:

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

OPERATING SYSTEMS:

ΑΛΛΟ:
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(3) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(Αρχίζοντας από την τελευταία σας εργασία)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ

ΟΝΟΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΕΥΘΥΝΕΣ /
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΙΚΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ;

(4) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(Δώστε λεπτομέρειες σχετικά με συμμετοχή σας σε ομάδες, ομίλους, συνδέσμους κ.λ.π.)
ΕΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠ/ΚΟΛΛΕΓ/ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΥΘΥΝΗ

ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΠ/ΚΟΛΛΕΓ/ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΥΘΥΝΗ

ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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(5) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ
ΑΥΤΕΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ):

NAI ☐

OXI ☐

Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση αυτή, με βάση όσα γνωρίζω και
πιστεύω, είναι ακριβείς και αληθείς. Αντιλαμβάνομαι ότι, σε περίπτωση εσκεμμένης ανακρίβειας ή
παραλείψεως, η αίτηση μου θα απορριφθεί ή/και δεν θα ληφθεί υπόψη και θα σημαίνει απόλυση μου
σε περίπτωση πρόσληψης μου στην Εθνική Τράπεζα (Κύπρου) Λτδ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:……………………………………..

********************************************************
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο/Η υπογεγραμμένος/η …………………………………………….. (Α.Δ.Τ………….………..) από
…………………………………………………………………………………………………………… (στο
εξής "το υποκείμενο δεδομένων") δηλώνω τα ακόλουθα :
1.

Έχω ενημερωθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ (στο εξής "η Τράπεζα",
όρος που περιλαμβάνει και τις εξηρτημένες ή θυγατρικές Εταιρείες της Τράπεζας) για τις βασικές
πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR - 2016/679) και
έχω αντιληφθεί ότι με βάση τον Κανονισμό:
(α) Εφόσον η Τράπεζα διατηρεί Αρχείο έχει νομική υποχρέωση να διασφαλίζει τη φύλαξη και
επεξεργασία και το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν ("οι
πληροφορίες/δεδομένα") και που δόθηκαν ή θα δοθούν στο μέλλον από εμένα ή οποιοδήποτε
τρίτο πρόσωπο προς την Τράπεζα ή τη μητρική της Εταιρεία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
και/ή τις θυγατρικές ή εξηρτημένες προς την Τράπεζα Εταιρείες.
(β) Αποδέχτες των πληροφοριών/δεδομένων είναι οι εξουσιοδοτημένοι και κατάλληλα
εκπαιδευμένοι υπάλληλοι της Τράπεζας και της μητρικής της Εταιρείας και οι πληροφορίες /
δεδομένα τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης και θα είναι απόρρητες.
(γ) Έχω δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στις
πληροφορίες / δεδομένα που με αφορούν χωρίς την εφαρμογή οποιουδήποτε τέλους εκ μέρους
της Τράπεζας και το δικαίωμα αυτό μπορώ να το εξασκήσω και με τη συνδρομή ειδικού.

2.

Αντιλαμβάνομαι πως η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία παρέχω στη Τράπεζα
οικειοθελώς - ως μέρος της παρούσας αίτησης - κρίνεται απαραίτητη για σκοπούς εξέτασης της
αίτησης πρόσληψής μου από την Τράπεζα. Ελλιπής ή/και καθόλου παροχή των απαιτούμενων
δεδομένων, καθιστά ανέφικτη την επεξεργασία της αίτησής μου από την Τράπεζα. Οι πληροφορίες /
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, θα αποτελέσουν αντικείμενο θεμιτής και νόμιμης
επεξεργασίας από την Τράπεζα. Τα προσωπικά μου δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα
άλλο σκοπό, χωρίς τη ρητή μου συγκατάθεση.

3.

Μου γνωστοποιείται από την Τράπεζα ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ("ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας") των πληροφοριών/δεδομένων της Τράπεζας είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
(Κύπρου) Λτδ, Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ' 15, 1065 Λευκωσία Τηλέφωνο Αρ. 22840000,
Τηλεομοιότυπο Αρ. 22840010. Για θέματα που αφορούν τα προσωπικά μου δεδομένα έχω τη
δυνατότητα να επικοινωνήσω με τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση dataprivacy@nbg.com.cy.

4.

Συγκατατίθεμαι όπως η Τράπεζα διατηρεί Αρχείο ή Αρχεία ("το Αρχείο"), ηλεκτρονικό ή άλλο και
θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες / δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν που
περιέχονται στην παρούσα αίτηση για χρονική περίοδο 1 έτους μόνο. Η συγκατάθεση μου δύναται να
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ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
NAI ☐
5.

OXI ☐

Έχω ενημερωθεί πως διαθέτω δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην εποπτική αρχή (Επίτροπος
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) σε περίπτωση διαφωνίας μου με τους παρόντες
όρους η/και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά ή προκύπτει από την επεξεργασία των προσωπικών
μου δεδομένων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:……………………………………..

Αφού συμπληρώσετε την αίτηση αυτή, αποστείλτε την ταχυδρομικώς ή παραδώστε την
προσωπικώς μαζί με αντίγραφα των πιστοποιητικών μόρφωσης σας στην:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τ.Κ. 21191
1597 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ή ηλεκτρονικά στο hr@nbg.com.cy
Για πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης για πρόσληψη στην ΕΤΕ (Κύπρου)
μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στο 22840177.
***************************************************************************
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Να προωθηθεί η παρούσα Αίτηση Πρόσληψης για περαιτέρω επεξεργασία; NAI ☐

OXI ☐

Σύντομη αιτιολόγηση της σχετικής απόφασης:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………………….ΥΠΟΓΡΑΦΗ:…….……………………………………..
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