
 
 

Φόρμα Αναφοράς Εργαζομένου/ης 
Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά. Η φόρμα μπορεί να υποβληθεί επίσης Ανώνυμα 

 
Όνομα εργαζομένου/ης που υποβάλει την αναφορά: 

 

Φύλο του ατόμου  
 

 

 

Ηλικία του ατόμου 

Άνδρας 
Γυναίκα 

 
Τμήμα  

Χώρος Εργασίας 

Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλέφωνο):  

Περιοχή (εάν είναι σχετικό ):  

 
 
 
 

Λεπτομέρειες 
παραπόνου 

 
(Ποιος/α, τι, 
πότε, πού κ.λπ.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Κατηγορία παραπόνου 
 
(Παρακαλώ σημειώστε τον 
σχετικό κωδικό) 

Εργαζόμενος/-η: 

 
   W1 - Πρόσληψη 

   W2 – Αποδοχές/μισθοί 

   W3 – Προαγωγή 

   W4 – Διαμονή 

   W5 - Σίτιση 

W6 – Ώρες Εργασίας 

W7 – Συμπεριφορές Συναδέλφων 

W8 – Διάκριση 

W9 - Παρενόχληση 

W10 – Θέματα Υγείας και Ασφάλειας 

W11 – Ζήτημα που σχετίζεται με το φύλο 

   W12 – Άλλα θέματα σχετικά με την εργασία 

Όνομα/Υπογραφή καταγγέλλοντος/-ουσας 
 
 

Ημερομηνία: / /20   

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Εγώ ο/η υπογεγραμμένος/-η δηλώνω ότι ενημερώθηκα και κατανοώ τα εξής: 
  (α) Για τους σκοπούς του Μηχανισμού Αναφορών («Grievance Mechanism»), η Εταιρεία 
«Ελληνικός Χρυσός Μονοπροσωπη Α.Ε.» («η Εταιρεία») επεξεργάζεται τα προσωπικά μου 
δεδομένα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο  (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, 
ηλικία, φύλο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία διεύθυνσης κτλ.), καθώς και κάθε άλλη 
πληροφορία απαραίτητη για τη διαχείριση της Αναφοράς που υποβάλλω. 
(β) Η επεξεργασία των  προσωπικών μου δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση 
των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (αρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ), δηλαδή για την 
ανάπτυξη και διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. 
(γ) Τα προσωπικά μου δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν κάτι 
τέτοιο κριθεί αναγκαίο για τη διαχείριση της Αναφοράς μου. 
(δ) Τα προσωπικά μου δεδομένα διαγράφονται με την ολοκλήρωση της διερεύνησης της 
Αναφοράς μου  και, συνακόλουθα,  τη διευθέτηση των παραπόνων/ζητημάτων που 
περιγράφονται σε αυτή. Η περίοδος τήρησης παρατείνεται σε περίπτωση που τα 
προσωπικά μου δεδομένα είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη 
νομικής αξίωσης. 
(ε) Μπορώ να ασκήσω, σύμφωνα με τις Πολιτικές της Εταιρείας, τα δικαιώματα 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, 
απευθυνόμενος/η στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@eldoradogold.com. Η άσκηση 
του δικαιώματος στην εναντίωση ενδέχεται να καθιστά δυσχερή ή αδύνατη τη διαχείριση 
της Αναφοράς μου. 
(στ) Σε περίπτωση που θεωρώ πως η Εταιρεία δεν ανταποκρίνεται (προσηκόντως) στα 
αιτήματά μου ή/και η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων παραβιάζει το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο, διατηρώ δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 
23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr). 
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