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Információk az érintett személyek 
(jelentkezők) részére, ha a személyes 
adatokat közvetlenül gyűjtik (GDPR 13. cikk) 
 
 

Felelős szerv 
 
A személyes adataidat kezelő felelős szervről, az adatvédelmi tisztviselőről és a kapcsolatfelvételről 
az Impresszum oldalon olvashatsz fontos információkat.  
 

Információk az adatkezelési tevékenységről 
 
A személyes adatok kezelésének célja 
A megfelelő külső jelentkező kiválasztása egy nyitott munkakör betöltésére. 
 
A személyes adatok kezelésének jogalapja 
Az adatkezelés a munkaviszony megkezdése érdekében szükséges a GDPR 88. cikke alapján, a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. §-ával összhangban. 
 
(A jelen jelentkezési eljárás keretein kívüli más tárolás vagy harmadik személyek részére történő 
adattovábbítás hozzájáruláshoz kötött a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amely megfelel a 
GDPR 7. cikk (1)-(4) bekezdéseiben írt hozzájárulási feltételeknek.) 
 
Címzettek kategóriái 
Belső (belső részleg (személyzeti osztály, felettesek, ügyvezetés))  
 
Adattovábbítás harmadik országba 
Nincsen harmadik országokba tervezett adattovábbítás. 
  

További tájékoztatási kötelezettségek 
 
A személyes adatok tárolásának időtartama 
6 hónap (jelentkezés) (6 hónap után törlés (ha az érintett nem adott ennél hosszabb tárolási 
időtartamra vonatkozó hozzájárulást és lemondott bármely ezzel kapcsolatos igény – személyiségi 
jogok, köztük az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti sérelemdíj- és egyéb igények 
– érvényesítéséről). Joglemondó nyilatkozat hiányában visszatartás 5 évig plusz egy ésszerű 
feldolgozási ideig (személyiségi jogok, köztük az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 
miatti sérelemdíj- és egyéb igények érvényesítésének lehetősége – lásd: a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény 286. §, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény 17. §, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:51. §, 2:52. §, 
2:53. §, 2:54. §, 6:21- 6:25. §§). 
 
Az érintett jogai 
Jogod van az adatkezelőnél kezelt személyes adataidhoz való hozzáféréshez (a GDPR 15. cikke 
értelmében) és a helyesbítéshez (GDPR 16. cikke), törléshez (GDPR 17. cikke), az adatkezelés 
korlátozásához (GDPR 18. cikk (1) bekezdése). Továbbá, jogosult vagy arra, hogy tiltakozz az 
adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk) és jogod van az adathordozhatósághoz is (GDPR 20. cikk). 
 

https://www.territory-influence.com/en/imprint/
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Amennyiben szeretnéd gyakorolni a jogaid, lépj kapcsolatba a fentebb említett adatvédelmi 
tisztviselővel.  
 
Jogorvoslati jog 
Az adatkezeléssel kapcsolatban jogosult vagy az illetékes magyar felügyeleti hatósághoz (Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; NAIH) panaszt benyújtani (postai cím: 1530 Budapest, 
Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-
1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulni (az illetékes magyar Törvényszékhez). 
 
Személyes adatok megadásának kötelezettsége 
Az érintett személy köteles személyes adatainak megadására.  
 
A személyes adatszolgáltatás megtagadásának következményei 
A munkavállalóként történő foglalkoztatás elmaradásának lehetősége.  
 
Automatizált döntéshozatal 
Nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.  
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