Adatkezelési tájékoztató
(Munkaerő-felvétel)
A Szolgáltató a munkaerő-felvétel során jogosult megismerni a Szolgáltató által meghirdetett
pozícióra jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott személyes adatait, amelyet
közvetlenül vagy közvetve juttat el a Szolgáltatóhoz. A jelentkező köteles erre vonatkozó
hozzájárulását nyilatkozat útján megtenni. A jelentkező hozzájárulása akkor tekinthető jogszerűnek,
ha
1. az önkéntes;
2. pályázatának elbírálására vonatkozik;
3. megfelelő tájékoztatáson alapul;
4. egyértelmű akaratnyilatkozat.
A Szolgáltató a hozzááruló nyilatkozat megtételét minden esetben jogszerűnek tekinti. A hozzájáruló
nyilatkozat esetleges jogellenességét az érintett bizonyítja.
A Szolgáltató munkaerő-felvételre vonatkozó igény (hirdetmény) közzétételével, a hirdetmény
részeként köteles felhívni a jelentkező figyelmét arra, hogy a Szolgáltatóhoz megküldött pályázati
anyagban meghatározott személyes adatok a Szolgáltató adatkezelésének hatálya alá tartozik, és
azok megismerésére és kezelésére a Szolgáltató jogosult. Hirdetmény nélkül a Szolgáltató részére
megküldött pályázati anyagban meghatározott személyes adatok megismerésére és kezelésére a
Szolgáltató abban az esetben jogosult, amennyiben a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatását és a
következő tartalmú felhívását tartalmazó e-mailre olvasási visszaigazolást vagy hozzájáruló
nyilatkozatot tartalmazó választ küld a pályázó: „A Szolgáltató felhívja a jelentkező figyelmét, hogy az
általa megküldött pályázati anyagban szereplő személyes adatok a Szolgáltató adatkezelésének
hatálya alá tartozik. A személyes adatok megismerésére és kezelésére a Szolgáltató csak a pályázó
hozzájáruló nyilatkozatával jogosult, amelyet az érintett megtehet olvasási visszaigazolás vagy
hozzájárulási nyilatkozatot tartalmazó válasz megküldésével.”
A Szolgáltató a jelentkező pályázati anyagában meghatározott személyes adatokat kizárólag a
munkaerő-felvétel céljából, a jelentkező alkalmasságának megállapítása érdekében ismerheti meg és
kezelheti. Amennyiben az adott jelentkező vonatkozásában a munkaerő-felvétel sikertelen vagy a
Társaság által tett ajánlatot a jelentkező elutasítja, úgy a Szolgáltató – a hozzájárulási nyilatkozatot és
annak adattartalmát leszámítva – a jelentkező valamennyi általa kezelt személyes adatát késedelem
nélkül törölni köteles és erről előzetesen köteles tájékoztatni a jelentkezőt. Ilyen esetben a
Szolgáltató a hozzájárulási nyilatkozatot jogos érdekének védelme és érvényesítése érdekében az
általános elévülési idő leteltéig megőrzi. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres, úgy a jelentkező
által megadott azon adatok, amelyeket a munkáltató jogcím birtokában kezelhet, a munkavállalóról
kezelt személyes adatok részét képezik azzal, hogy annak kezeléséhez a leendő munkavállaló – a
munkaszerződés aláírását megelőzően – köteles hozzájárulni.
A Szolgáltató a jelentkezőről – a pályázati anyagában megadott személyes adatokon túl – egyéb
forrásból személyes adatot nem szerezhet be és nem teheti a munkaerő-felvétel alkalmával szűrési
feltételek részévé, kivéve, amennyiben a Szolgáltató jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges
körben a jelentkező közösségi médiaprofiljának vizsgálata során olyan adat válik a Szolgáltató

számára hozzáférhetővé, amely a jelentkező pályázati anyagából hiányzik és az adott munkakör
betöltése szempontjából releváns.
Az érintettek jogosultságai:
 Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, térítés ellenében másolatot
kérhet a gyógykezelése során keletkezett egészségügyi adatairól.
 A pontatlanul nyilvántartott adatok helyesbítését kérheti.
 Adatai törlését kérheti. Az egészségügyi adatokkal kapcsolatosan azok törölhetőségéről
jogszabály rendelkezik, mely meghatározza az egyes adatok megőrzési időtartamának
kényszerét.
 Az adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban köteles a tájékoztatást megadni. A tájékoztatás megadása ingyenes.
Továbbá az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt az Adatkezelő
köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni.
 Megilleti a „meg nem ismerés joga”
 Különös hangsúlyt kap az egészségügyben a más helyett adott hozzájárulás lehetősége.
 Az egyénnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatait egy adatkezelőtől – ha az adatkezelés
jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy azokat szerződés keretében bocsátotta
rendelkezésre - megszerezze, azokat használja vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa saját
belátása szerint.
 A belső adatvédelmi felelőshöz fordulhat panasszal
 Bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
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