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Felvételre jelentkező
munkavállaló neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Az Adatkezelő az adatkezelés során megtartja a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/45/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásait.
Az Adatkezelő az adatkezelés során betartja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a
továbbiakban: NAIH) ajánlásait, illetve más európai uniós jogi iránymutatásokat.
Meghirdetett álláspályázattal összefüggő adatkezelés
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím,
képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására
jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.
A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők
személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak az adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a
pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése
érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.
A munkáltató tájékoztatja a felvételre jelentkezőt, amennyiben nem őt választotta az adott állásra.
Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok
Tájékoztatás kéréséhez való jog. Tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól. Ebben az
esetben az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, az adatkezelés
időtartamáról, illetve az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a NAIH-nak címzett panasz
benyújtásának jogáról.
Másolat kéréséhez való jog. Másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól. Ebben az esetben
az Adatkezelő az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az Ön által korábban
megőrzésre átadott önéletrajznak a másolatát.
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Helyesbítéshez való jog. Az Adatkezelő az Ön kérelmére a kérelemnek megfelelően módosítja, pontosítja az Ön
személyes adatát.
Törléshez való jog. Az Adatkezelő elérhetőségére küldött levelében bármikor kérheti a személyes adatinak a
törlését, amennyiben az adatkezelés alapját az Ön hozzájárulása képezte, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja.
Adathordozhatósághoz való jog. Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait (így önéletrajzát) széles körben
használt formátumban (pdf, doc) megkapja, és azt másik adatkezelőhöz átvigye.
Az Adatkezelő az Ön - fentiek szerinti - kérelmét legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és erről tájékoztatja Önt,
amely határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.
Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő a tájékoztatás nyújtását vagy a kért intézkedést megtagadhatja.
A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.
Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogyha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk
nyújtását kérje.
Az Ön jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi
követelményeknek, akkor a felügyeleti hatóságnál, vagy bíróságnál eljárást kezdeményezhet.
A felügyeleti hatóság elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
felvételre jelentkező munkavállaló aláírása
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