ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – Állásra pályázók
A pályázat benyújtásával Ön elfogadja a tájékoztatóban rögzítetteket.
A Társaság személyes adatokat kizárólag a szükséges mértékben, célhoz kötötten
kezel. Amennyiben Öntől a pályázatának értékeléséhez szükségtelen adat érkezik, azt
a Társaság megsemmisíti
Az Adatkezelő adatai
cégnév:
Magyar Faktorház Zrt.
székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 10. 1. em.1.
cégjegyzékszám: 01-10-047027
Amennyiben Ön Társaságunk által meghirdetett állásra pályázik, a jelen Adatkezelési
tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) vonatkozik a pályázó, azaz az Ön személyes
adatainak kezelésére. Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk azzal kapcsolatban, hogyan
használjuk fel az Öntől és harmadik felektől begyűjtött személyes adatokat a pályázati
eljárás során.

1.

A kezelt adatok köre

Öntől az alábbi adatok megadását kérjük:
-

természetes személyazonosító adatok (név, születési idő)
elérhetőségi adatok (lakcím, e-mail cím, telefonszám)
képzettségre, munkatapasztalatra vonatkozó adatok (iskolai végzettség,
szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek, nyelvtudás)
fénykép

Az Ön által a Társaság kérésére megadott adatokon túlmenően kezelünk minden olyan
adatot, amelyet Ön az önéletrajzában, illetve a pályázat során benyújtott egyéb
dokumentumokban megad (pl. egyéb érdeklődés, szabadidős tevékenység). A pályázat
elbírálásához szükségtelen, Ön által önkéntesen, kéretlenül megadott adatokat – eleget
téve az adatminimalizálás követelményének – töröljük, illetve megsemmisítjük, amennyiben
az a gyakorlatban megoldható.
A fentieken kívül a megpályázott munkakörtől függően a pályázatok értékelése során
harmadik felektől is sor kerülhet Önre vonatkozó információ beszerzésére a Tájékoztató 5.
és 7. pontjában rögzítettek szerint.

2.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása.
A pályázat benyújtásával Ön automatikusan hozzájárul adatainak a Társaság által történő
kezeléséhez a pályázat elbírálásáig, illetve a hozzájárulása visszavonásáig terjedő
időtartamra. A hozzájárulás bármikor visszavonható a pályázat benyújtási helyeként
megjelölt e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozat útján, vagy a Társaság címére postai úton
megküldött nyilatkozattal.

3.

Az adatkezelés célja:

Álláspályázatra történő jelentkezés, kiválasztási folyamatban történő részvétel, új
munkavállalóink kiválasztása.

4.

Az adatkezelés időtartama:

A pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb a meghirdetett munkakör
betöltéséig, kivéve, ha a további adatkezeléshez a pályázó külön, kifejezetten hozzájárul,
ebben az esetben az ott megjelölt időtartamig, illetve hozzájárulása visszavonásáig.
A pályázat elbírálását követően, illetve hozzájárulása visszavonása esetén a pályázati
anyagok megsemmisítésre kerülnek, kivéve, ha Ön papír alapon, eredetiben benyújtott
pályázati anyagának visszajuttatását kéri.

5.

A személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkezők

A pályázatokba a Társaság igazgatóságának tagjai, az irodavezető munkakört betöltő
munkavállalója, illetve tartós akadályoztatása esetén a helyettese tekinthet be.
A pályázatok értékelése során - kiválasztási tanácsadás és támogatás céljából - a Társaság
külső közreműködőt (HR tanácsadót) vehet igénybe, ebben az esetben a külső
közreműködő részére – szigorú titoktartási kötelezettség mellett - a Társaság biztosítja a
pályázatokba történő betekintés lehetőségét.

6.

Személyes adatainak tárolási helye

A Társaság az elektronikus úton beérkezett pályázatokat digitális formában a Társaság
szerverén, az adott munkakörre kiírt álláspályázatonként erre kijelölt külön mappában
tárolja. Amennyiben a pályázat papíralapú pályázatként került benyújtásra, a papíralapú
pályázatokat a Társaság az erre a célra kijelölt zárható irattároló szekrényben tárolja.

7.

A pályázatok értékelése

A pályázatok értékelése során a pályázatok értékelésére jogosult személyek megkereshetik
az Ön korábbi munkáltatóit, ha ahhoz Ön kifejezetten, külön, írásban hozzájárul, annak
érdekében, hogy Önnel kapcsolatban szigorúan a munkaviszony létesítése, fenntartása
szempontjából releváns adatokat, információkat kérjenek.
A pályázatok értékelése során az értékelésre jogosult személyek kiválasztják az írásban
pályázatot benyújtó jelentkezők közül azokat, akiket a munkakör betöltésére alkalmasnak
ítélnek, és őket személyesen, állásinterjún hallgatják meg.
A pályázati eljárás lezárultát követően a nyertes jelentkező az általa megadott e-mail
elérhetőségen kerül értesítésre.
A többi jelentkező legkésőbb a nyertes jelentkezővel történő munkaszerződés megkötését
követő munkanapon kerül értesítésre az általuk megadott e-mail címen a pályázatuk

sikertelenségéről. Az értesítésben a sikertelen pályázókat tájékoztatjuk, hogy amennyiben
24 órán belül nem kérik a papír alapon, eredetiben benyújtott pályázati anyaguk
visszajuttatását, úgy azt további 2 munkanapon belül a Társaság megsemmisíti, kivéve, ha
annak további megőrzéséhez a pályázó kifejezett hozzájárulását adta.
A sikertelen pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lezárultát követően kizárólag
akkor őrizzük meg, a hozzájárulásában megjelölt időtartamig, illetve hozzájárulása
visszavonásáig, ha ahhoz Ön kifejezetten, külön hozzájárult.

8.

Az Ön jogai:

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete az alábbi jogokat biztosítja Önnek.
A hozzáféréshez való jog
Ön jogosult másolatot kapni azon személyes adatokról, amelyeket nyilvántartunk Önről, és
tájékoztatást kérni annak részleteiről, hogyan kezeljük ezen adatokat.
A helyesbítéshez való jog
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy pontos és hiánytalan adatokat tartsunk nyilván
Önről. Amennyiben Ön szerint ez nem teljesül, kérheti tőlünk adatai helyesbítését vagy
kiegészítését.
A törléshez való jog
Bizonyos körülmények között jogosult személyes adatai törlését kérni, például, ha az adott
adatkezelési cél érdekében felvett személyes adatok tárolására az eredeti cél érdekében
már nincs szükség, az adatkezelés jogellenes, vagy ha visszavonja hozzájárulását.
Kérésével kapcsolatban azonban más tényezőket is figyelembe kell vennünk. Előfordulhat
például, hogy jogszabályi kötelezettségeknek kell eleget tennünk és ezért nem törölhetjük
személyes adatát.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ha Ön kérte személyes adatai helyesbítését, kérelme beérkezésétől személyes adatai
pontosságának megerősítéséig, illetve az adatok kérelmének megfelelő módosításáig, vagy
ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy annak kivizsgálásáig jogosult az adatkezelés
korlátozására. A korlátozás azt jelenti, hogy az adott személyes adatát –a tárolás
kivételével – kizárólag az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igény előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más személy jogainak védelméhez, vagy fontos
közérdekből kezelhetjük.
A hozzájárulás visszavonásához való jog
Önnek joga van visszavonni az adatainak további kezelésére vonatkozó hozzájárulását.

9.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az info@magyarfaktorhaz.hu e-mail
címen, vagy a 06-1-240-7045 telefonszámon.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott adatok valóságtartalmáért Önt felelősség
terheli. Hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a kiválasztási eljárásból való
kizárást, valamint a munkaviszony megszüntetését vonhatja maga után.

