ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FRIKTIONSGURU – APPLE DENT HUNGARY KFT. POZÍCIÓBA
BEÉRKEZŐ ÁLLÁSPÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATBAN
Milyen adatai kezelése történik?
Az álláspályázatra jelentkezők esetében kizárólag az általuk megadott adatokat, jellemzően
az önéletrajz adatait kezeljük, különösen: név, kapcsolattartási adatok, végzettség, korábbi
munkahelyek, pénzügyi és juttatásokkal kapcsolatos információk. Kérjük ne adjon meg a
munkaviszonnyal nem összefüggő adatokat (pl.: szabadidős tevékenység, családi állapot)!
Mi az adatkezelés célja?
Az adatkezelés célja a megüresedő munkakörökre munkaerő toborzása és az új munkatársak
kiválasztása. Kiemelten a benyújtott álláspályázatok (önéletrajz vagy az álláshirdetésben
meghatározott egyéb dokumentum) elbírálása, meghirdetett munkakör betöltése,
kapcsolattartás az Álláskeresővel, tájékoztatás a pályázat elbírálásáról.
Milyen módon gyűjtjük az Ön személyes információit?
A munkavállalókra, egyéb munkatársakra, szerződéses partnerekre vonatkozó adatokat a
jelentkezési/toborzási eljárás során vagy közvetlenül a jelentkezőktől vagy adott esetben egy
munkaerő-közvetítő szolgáltatótól gyűjtjük be. Adott esetben adatokat gyűjthetünk
harmadik személyektől, ideértve korábbi munkáltatót, hitelminősítő és egyéb
háttérellenőrzést végző ügynökségeket.
Kik férnek hozzá az Ön adataihoz? Milyen hosszú ideig használjuk az adatait?
A megküldött pályázati anyagokhoz, önéletrajzokhoz a HR munkatárs, valamint a kiválasztási
folyamatban érdekelt vezető rendelkeznek hozzáféréssel. Az önéletrajzok vagy
telefonszámok a friktionsguru@tehetsegrendszer.hu e-mail címre érkeznek és tárolódnak a
pozíció betöltéséig. Az Ön személyes adatait a kiválasztási folyamat és annak ellenőrzése
keretében osztjuk meg az Apple Dent Hungary Kft.-vel. Előfordulhat továbbá, hogy a jogi
megfelelés érdekében meg kell osztanunk az Ön személyes adatait valamely szabályozó vagy
egyéb hatósággal.
Ha Ön nem adja meg a személyes adatait
Ha Ön nem tesz eleget a bizonyos információk megadására vonatkozó felhívásnak, úgy az
álláspályázatát nem tudjuk érdemben figyelembe venni.
A cél megváltoztatása
Csak arra a célra használjuk az Ön személyes információit, amire azokat gyűjtöttük, kivéve,
ha az okszerű megítélésünk szerint azok felhasználására más olyan okkal összefüggésben is
szükségünk van, amely az eredeti céllal összhangban van. Ha az Ön személyes adatait az
eredeti céllal összhangban nem lévő új célra kell használnunk, úgy arról értesíteni fogjuk Önt,
és elmagyarázzuk az erre nekünk lehetőséget biztosító jogalapot.

Hová fordulhatok panasszal?
Örömmel fogadjuk, ha esetleges panasz elsőként a MasterMind Event Kft. vezetőségéhez
érkezik.
Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait írásbeli kérelem útján elektronikusan az
eszter@tehetsegrendszer.hu e-mail címre küldött levélben.
Amennyiben az Adatkezelő az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 1
hónapon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást az Ön részére, valamint, ha személyes
adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 1 hónapon napon belül nem kerül sor,
továbbá amennyiben a Lebonyolító az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti igényét
nem teljesíti és 1 hónapon napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, Ön jogosult
jogorvoslattal élni.
Továbbá amennyiben Ön az Adatkezelő kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért
egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Info tv. 23. §-a alapján
bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) lehet élni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9.
Weboldal címe: http://www.naih.hu,
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben Önt megilleti a bírósághoz fordulás
joga.
Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az
Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások
megsértésével kezeli. Az ügyben Ön, mint érintett választása szerint a lakóhely vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el.
Ki az adatkezelő és mik az elérhetőségei?
• Név: MasterMind Event Kft.
• Székhely: 2335 Taksony, Dózsa György 2/a.
• Email: eszter@tehetsegrendszer.hu

