ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – ÁLLÁSHIRDETÉSRE
JELENTKEZŐK RÉSZÉRE
2011. é vi CXII. tö rvé ny az informá ció s ö nrendelkezé si jogró l é s az informá ció szabadsá gró l
valamint Az Euró pai Parlament é s a Taná cs (EU) 2016/679 rendelete a termé szetes
szemé lyeknek a szemé lyes adatok kezelé se tekinteté ben tö rté nő vé delmé rő l é s az ilyen
adatok szabad á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK rendelet hatá lyon kı́vü l helyezé sé rő l
(á ltalá nos adatvé delmi rendelet) elő ı́rá sainak eleget té ve, alkottuk meg adatkezelé si
tá jé koztató nkat á llá shirdeté sre jelentkező k ré szé re.
Az adatkezelé si tá jé koztató a meghirdetet munká hoz kapcsoló dó jelentkezé si folyamat
sorá n keletkezett szemé lyes adatok kezelé sé rő l inté zkedik.
1. Az adatkezelő
A megadott, szemé lyes adatok kezelő je az Enter Team Kft. (2120 Dunakeszi, Repü lő té ri ú t
1., info@enterteam.hu, 06-27-816-113, www.enterteam.hu) adatvé delmi tisztsé gviselő je
Brandt
Diá na
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2. A kezelt adatok köre:
Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja
A jelentkező neve
A kiı́rt munkakö r betö lté sé hez A
jelentkező
szü ksé ges
informá ció k
é s hozzájárulásán
születési adatai (hely, idő)
elérhetőségi adatok (lakcím, adatok beké ré se a megfelelő alapuló.
levelezési cím, telefonszám, dö nté s meghozatalá hoz.
e-mail cím)
végzettségi adatok
egé szsé gü gyi adatok
fé nyké p
A jelentkezé si dokumentá nció ban megadott adatokat az adatkezelő a kiı́rt á llá s
betö lté sé nek napjá ig, de legfeljebb 1 é vig tá rolja, az adatkezelő sajá t tulajdoná ban lé vő ,
biztonsá gi vé delemmel ellá tott szerveré n.
Utá na a papı́r alapú jelentkezé seket
megsemmisı́ti, elektronikusan é rkezett anyagokat tö rli az adatkezelő .
A jelentkező vel tö rté nő adatkezelé sben sem pro ilalkotá s sem automatikus dö nté s hozatal
nem tö rté nik.

3. Adattovábbítás
Az adatkezelő nem tová bbı́tja a jelentkező adatait harmadik szemé lynek. Az adatkezelő é s
a jelentkező kö zö tti adatkezelé s sorá n kö zö s adatkezelé s nem tö rté nik.
4. Hozzáférés
A jelentkező á ltal megadott szemé lyes adatokhoz kizá ró lag a munkaü gyi tevé kenysé gben
ré szt vevő munkatá rsak, fé rnek hozzá , feladataik ellá tá sa é rdeké ben, valamint
munká ltató i jogkö r gyakorló ja ismeri az adatokat.
A jelentkező k szemé lyes adataihoz való hozzá fé ré st elektronikus formá ban
jogosultsá gkezelé ssel é s jelszavas vé delemmel biztosı́tjuk, papı́r alapon izikai
vé delemmel.
5. A jelentkezők jogai
-

hozzá fé rhet, kiké rheti a tá rolt adatokat,
panaszt nyú jthat be,
bá rmikor visszavonhatja a hozzá já rulá sá t, ezá ltal ké rheti szemé lyes adatainak
tö rlé sé t azokra az adatokra vonatkozó lag, amelyek nem a tö rvé nyi megfelelé s
cé ljá bó l vannak kezelve é s tá rolva,
tá jé koztatá st ké rhet szemé lyes adatainak kezelé sé rő l,
ké rheti szemé lyes adatainak helyesbı́té sé t
jogorvoslaté rt fordulhat a NAIH-hoz (1125 Budapest, Szilá gyi Erzsé bet fasor 22/c).

A jelentkező szemé lyes adatainak kezelé sé hez ö nké ntesen já rul hozzá .
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