ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató

állásajánlatra jelentkezők részére
I.

ADATKEZELŐ

A Pallér Csarnok Kft., a Denburg Hungária Kft., a Neuro Pont Kft., a Vendedor Kft., a Malom Tanya
Kft. gazdasági társaságok külön-külön, az általuk önállóan végzett adatkezelési tevékenységekkel
kapcsolatosan.
II.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA
Munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó adatok kezelése és az alkalmazási feltételek
megvalósulásának vizsgálata

ADATKÖR
A pályázó által a jelentkezés során az
Adatkezelő
jelentkezési
űrlapjának
kitöltésekor megadott személyes adatok,
valamint az önéletrajzában és annak
mellékleteiben megadott, a képzettségi,
képesítési
követelményeknek
történő
megfelelést igazoló személyes adatok.

JOGALAP
Az adatkezelés jogalapja a GDPR. 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja, az álláspályázatra
jelentkező önkéntes hozzájárulás adatai
kezeléséhez.

Adatkezelő a weboldalon személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával gyűjt. Ennek módja
az adatok megadásakor jelen Tájékoztató elfogadása, mely az adatbekérő űrlap elküldése előtt □
Elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót jelölőnégyzetre történő rákattintással történik.
Amennyiben az érintett nem az Adatkezelő weboldalán keresztül küldi be a pályázati anyagát,
hanem közvetlenül e-mailen, akkor az Adatkezelő automatikus válasz e-mailben tájékoztatja az
érintettet jelen Adatkezelési tájékoztató megismerésének lehetőségéről. A pályázati anyag
Adatkezelő részére történő elküldése egyben a személyes adatok kezeléséhez történő
hozzájárulásnak is minősül az érintett részéről.
Az Adatkezelő tájékoztatja a pályázót, hogy a felvételi eljárás folyamata kiterjed arra is, hogy a
munkáltató megtekinti a jelentkező közösségi oldalon létrehozott, bárki számára nyilvános
információit. Az Adatkezelő a jelentkező profiloldalát nem menti le, nem tárolja, más számára nem
továbbítja. Az Adatkezelő kizárólag azokat az információkat ismeri meg, melyek az álláspályázattal
vagy a munkakör betöltésével kapcsolatban lényegesnek tekinthetők.
Adatkezelő nem készít semmilyen feljegyzést a pályázóról. Amennyiben az Adatkezelő a jelentkező
pályázati anyagából levont következtetésekről feljegyzést készít, arról a pályázót tájékoztatja, és
ezeket az adatokat törli.
III.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI (amennyiben releváns)

Címzettek, akikkel az álláspályázó személyes adatait közlik (pl. tesztek kiértékelését végző
vállalkozás).
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IV.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A pályázat elbírálását követően az eredménytelen pályázók személyes adatait tartalmazó
dokumentumokat az Adatkezelő megsemmisíti, az adatokat törli, kivéve, ha a pályázó hozzájárul a
személyes adatai toborzási adatbázisban történő kezeléséhez. Adatkezelő abban az esetben is törli
a személyes adatokat, ha a pályázó a pályázatának beadása után, de még annak kiértékelése előtt
meggondolja magát és visszavonja pályázatát.
A felvételt nyert pályázók személyes adatait az Adatkezelő a jelentkezők kifejezett, egyértelmű és
önkéntes hozzájárulása alapján őrzi meg.
V.

SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

Ha a személyes adatokat nem közvetlenül a pályázó bocsátotta az Adatkezelő részére, akkor a
pályázóval kapcsolatban álló munkaerő-közvetítéssel foglaló vállalkozás.
VI.

AZ ÉRINTETT (PÁLYÁZÓ) ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

1. Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy
a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha nem állapítható meg pontosan,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége;
g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az Adatkezelő végez-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást, valamint ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon a megfelelő adatvédelmi garanciákról,
ha személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítják.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok egy példányának másolatát kérésre
az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton 2
nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésére bocsátani,
kivéve, ha Ön kifejezetten másként kéri.
2. Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is,
hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
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3. Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, és az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen és a megfelelő feltételek fennállnak a törléshez; d) a személyes
adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor. Elfeledtetéshez való jog: Ha az
Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia
és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket
annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte
tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
4. Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön nem kéri az adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának
korlátozását kéri;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.
5. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen, de csak abban az esetben, ha
− az adatkezelés jogalapját közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása jelenti, vagy
− az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
ideértve a profilalkotást is.
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Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább. Az Adatkezelő
kivételesen tovább kezelheti az Ön adatait, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A fentieken felül Ön jogosult arra, hogy tekintet nélkül az előző pontban írtakra, bármikor tiltakozzon
az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotást. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból
nem kezelhetők. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Önt ugyanakkor nem illeti meg a
tiltakozás joga, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van
szükség. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan
és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Ilyen tiltakozásnak minősül például, ha Ön valamilyen
programot telepít, amelyet arra használ, hogy webböngészője alapján Önt ne lehessen követni,
tartózkodási helyét ne lehessen bemérni, IP címe ne legyen nyilvános, a webböngészője ne
jelenítsen meg reklámokat, hirdetéseket, stb.
6. Adathordozhatósághoz való jog
Önt csak és kizárólag akkor illeti meg ez a jog, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy a
Érintettel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ilyen esetben
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az
Adatkezelő. Ön jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ön ugyanakkor nem jogosult az adathordozhatósághoz
való jogának érvényesítésére, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
VII.

JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette
a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
- panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár
el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási
helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e
be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a
perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
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