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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Επώνυμο Υποψηφίου:  

Όνομα Υποψηφίου:  

Επισυνάπτεται Έντυπο με Στοιχεία Βιογραφικού Σημειώματος, που θα πρέπει να συμπληρώσετε 
υποχρεωτικά. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να επισυνάψετε επιπλέον αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα. 
Παρακάτω μπορείτε να επιλέξτε την θέση/ τις θέσεις εργασίας της ΣΠΟΡΤΚΑΜΠ A.E. ή της 
ΥΠΑΝΕΜΑ A.E. στην οποία /στις οποίες επιθυμείτε να απασχοληθείτε: 

ΣΠΟΡΤΚΑΜΠ Α.Ε. 
Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού   

  Υπάλληλος Τμήματος Υποδοχής  

  Υπάλληλος Οικονομικού Τμήματος  

  Υπάλληλος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης  

   

Διεύθυνση Marketing   

  Marketing Assistant  

  Digital Marketing Assistant  

  Marketing Design Assistant   

   

Διεύθυνση Κατασκήνωσης   

  Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης  

  Ιατρός  

  Νοσηλευτής/τρια  

   

Διεύθυνση Αθλητικού Τμήματος   

  Υπάλληλος Αθλητικού Τμήματος  

  Υπάλληλος Πωλήσεων   

  Υπάλληλος Υποστήριξης Σχολικών Εκδρομών   

  Εκπαιδευτής/τρια Υπαίθριων Δραστηριοτήτων  

  Φυσιοθεραπευτής/τρια   

  Διερμηνέας / Μεταφραστής/στρια  

  Συνοδός γκρουπ πελατών εξωτερικού   

   

Διεύθυνση Εγκαταστάσεων    

  Μάγειρας  

  Βοηθός Μάγειρα   

  Τραπεζοκόμος  

  Υπάλληλος Λάντζας   

  Υπάλληλος Café   

  Υπάλληλος Καθαριοτήτων   

  Υπάλληλος Συντηρήσεων   

  Υπάλληλος Αποθήκης  

  Υπάλληλος Ασφαλείας  

   

Άλλο:  ……………………………………………………………  

ΥΠΑΝΕΜΑ Α.Ε. 
  Μάγειρας  

  Βοηθός Μάγειρα   

  Σερβιτόρος  

  Υπάλληλος Μπουφέ  

  Υπάλληλος Λάντζας   

Άλλο:  ……………………………………………………………  
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Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος. Στο προσεχές 

χρονικό διάστημα θα αξιολογηθεί το βιογραφικό σας σημείωμα, σε σχέση με τις προδιαγραφές της 

συγκεκριμένης θέσης εργασίας για την οποία αιτηθήκατε. Εφόσον επιλεγείτε, θα επικοινωνήσουμε μαζί 

σας προκειμένου να προγραμματίσουμε μία συνάντηση συνέντευξης.  

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 A.E.» 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 A.E.», 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 Ε.Ε.. 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 A.E.», ΣΠΟΡΤΚΑΜΠ Α.Ε. , Τ.Θ. 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: …………………………… 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑ:  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ :  ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:  

ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ:  

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ:  ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:  

E-MAIL:  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (εκπαιδευτική βαθμίδα): 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (επίπεδο γνώσης): 

ΕΠΕΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΠΡΟΠΗΡΕΣΙΑ:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   

   

   

   

   

   

   

   

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ* 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  

  

  
*Επισυνάπτεται γραπτή σύσταση. 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΣΧΟΛΙΑ: 

ΘΕΣΗ 
 

 

 

 

 

 


