Αθήνα 04.05.2022
Αξιότιμε κύριε Οικονομάκη,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Αθηνών
(ΕΑΝΔΑ) εκφράζει την αντίθεση και τη έντονη δυσαρέσκειά του για την φόρμα
ερωτηματολογίου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας σας, το οποίο
καλούνται να συμπληρώσουν

όσες/όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να

συνεργαστούν με εσάς.
Ειδικότερα, η παραπάνω φόρμα περιλαμβάνει μια σειρά ερωτημάτων που καμία
συνάφεια δεν έχουν με την αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας, που μπορεί να
προσφέρει ένας συνάδελφος και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, παραβιάζεται η αρχή της ελαχιστοποίησης,
η οποία καθιερώνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ’ του ΓΚΠΔ, καθώς τα
δεδομένα που ζητούνται δεν είναι κατάλληλα ούτε συναφή και δεν περιορίζονται στο
αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Ταυτόχρονα, ζητούνται και δεδομένα τρίτων προσώπων, όπως για παράδειγμα το
επάγγελμα των γονέων, που ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται να γνωρίζει
για να προσλάβει έναν εργαζόμενο, ούτε να τον αξιολογήσει βάση αυτής της
πληροφορίας. Εφόσον λοιπόν παραβιάζονται θεμελιώδεις αρχές, η εν λόγω
επεξεργασία παρίσταται ως μη νόμιμη (αντικείμενη στις διατάξεις του ΓΚΠΔ) και
παρέλκει η εξέταση των προϋποθέσεων εφαρμογής των νομικών βάσεων του άρθρου
6 ΓΚΠΔ.
Πέραν όμως των ανωτέρω αναφερθεισών διατάξεων του ΓΚΠΔ, οι οποίες
θεωρούμε πως παραβιάζονται, υφίστανται και άλλες ερωτήσεις, οι οποίες -χωρίς εν
προκειμένω να αξιολογούνται νομικά- θεωρούμε πως είναι άστοχες και άσχετες για
την πρόσληψη ενός εργαζομένου. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι στην φόρμα
παρουσιάζεται ως δεδομένη για κάθε Δικηγόρο μια συγκεκριμένη ενδυματολογική
επιλογή, την οποία έμμεσα καλείται να έχει και ο υποψήφιος εργαζόμενος στην
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εταιρία σας. Ερωτάται ακόμα, η οικογενειακή κατάσταση των συναδέλφων, αν έχουν
ή όχι τέκνα, μια ερώτηση, που πολλές φορές φέρνει σε δυσχερή θέση τις μητέρεςδικηγόρους, οι οποίες φοβούνται ότι θα συνεκτιμηθεί αρνητικά η ύπαρξη παιδιών
στην οικογένεια τους με την δικαιολογία ότι έχουν αυξημένες υποχρεώσεις.
Αξιότιμε κύριε συνάδελφε, σας καλούμε να τροποποιήσετε την παραπάνω
φόρμα ερωτηματολογίου. Το περιεχόμενό της, εκτός των άλλων, δεν συνάδει με τις
αξίες του Δικηγορικού λειτουργήματος. Κάθε αξιολόγηση που δεν έχει σχέση με τις
ικανότητες των συναδέλφων, αλλά αφορά το φύλο τους, την οικογενειακή τους
κατάσταση και τις ενδυματολογικές επιλογές τους, μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους.
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