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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
meghirdetett pozícióra jelentkezők részére
Miről szól ez a Tájékoztató?
Ahhoz, hogy a megfelelő munkatársat találjuk meg nyitott pozíciónkba, szükséges, hogy bizonyos
személyes adatait kezeljük: ennek részleteiről és az Ön ehhez kapcsolódó jogairól adunk tájékoztatást.
További információkért kérjük, hogy forduljon személyesen kollégánkhoz, vagy látogasson el a
fordpetranyi.hu/adatvedelem oldalunkra. Kérdéseit, kéréseit vagy esetleges panaszát az
info@fordpetranyi.hu címre várjuk.
A „pályázati anyag” megjelölés alatt az Ön szakmai önéletrajzát, motivációs levelét, végzettségét,
nyelvtudását, és az alkalmasságot igazoló okiratokat (pl. jogosítvány) is érteni kell.
Előzetesen is felhívjuk a figyelmét, hogy:
•
•

Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelésünk ellen, ha arra a mi indokolt jogos érdekünk
nyomán, vagy reklámozás céljából kerülne sor!
ha pályázati anyagát állásportálokon, illetve állásbörzéken is eljuttatta munkaerő-toborzást, közvetítést végző ügynökségek részére, akkor ezen ügynökségek adatkezeléséért a Ford Petrányi
semmilyen körülmények között nem felel. E körben további információkat közvetlenül az adott
ügynökségtől, szervezettől szerezhet.

Ki fogja kezelni a személyes adataimat?
A Petrányi-Autó Kft. (székhely: 1106 Budapest, Kerepesi út 105.; képviseli: Andrási Péter Zoltán
cégvezető; továbbá Bartos Lilla HR vezető) mint adatkezelő („Ford Petrányi”) és annak illetékes
részlegvezetői.

Milyen személyes adataimat kezelik?
•

A pályázati anyagban feltüntetett személyes adatokat (ideértve: fénykép, fizetési igény).

•

A pályázati anyaghoz az elbírálás során fűzött értékeléseket: ezek az állásinterjún tett
benyomásokból, az Ön közösségi médiában publikus profiljának megtekintéséből és a korábbi
munkáltatója felé intézett megkeresésre adott válaszokból származhatnak.

•

Sikeres pályázat esetén a munkaviszony létesítéséhez szükséges dokumentációban (pl. hatósági
erkölcsi bizonyítvány, pályaalkalmassági igazolás) szereplő személyes adatokat.

Milyen célra használják fel az adataimat?
•

A pályázati anyag munkaerőfelvételi szempont szerinti elbírálásához, az állásinterjú
lebonyolításához és (sikeres pályázat esetén) a munkaszerződés megkötésének előkészítéséhez.

•

Ha az adatait ezektől eltérő célra kívánjuk kezelni, akkor erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

Milyen alapon kezelik az adataimat?
•

Az adatkezelés jogalapját elsődlegesen a (munka)szerződés megkötésének előkészítése jelenti.
Eszerint a nyitott pozíció betöltéséhez szükséges személyes adatokat Önnek nem kötelező
megadnia, de azok hiányában a pályázati anyagát valószínűleg nem tudjuk majd érdemben
elbírálni, illetve sikeres pályázat esetén megkötni Önnel a munkaszerződést.

•

Az értékelések (mint személyes adatok) kezelése a jogos érdeken alapszik: álláshirdetésre
jelentkezőként alappal számíthat arra, hogy a pályázati anyagához észrevételeket fűzzünk, valamint
az Ön személyiségéről más forrásokból is informálódjunk. Ezek a kis számú adatkezelések
azonban esetiek, érzékeny adatokat nem érintenek és mindez az Ön érdekét is szolgálják, hiszen
így tudunk valóban megalapozott döntést hozni a pályázati anyaga elbírálása során.

•

Szintén jogos érdek alapján kezelhetjük az adatait az arra okot adó körülmény esetén saját jogi
igényeink érvényesítése miatt (pl. bizonyítékszolgáltatás egy esetleges hatósági/bírósági
eljárásban).
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•

Sikertelen pályázat esetén az Ön kifejezetten erre a célra adott hozzájárulása alapján szintén
kezelhetjük az adatait egy újabb pozíció megnyitása esetére. A hozzájárulás meg nem adása Önre
nézve semmilyen hátrányt nem jelent.

Meddig kezelik az adataimat?
•

Sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésének napjáig.

•

Sikeres pályázatot követő visszalépés esetén a visszalépést követő napig.

•

Sikertelen pályázat (elutasítás) esetén az elutasítás napjától számított 6 hónapig. Ha ez esetben
Ön hozzájárult a további adatkezeléshez, akkor a hozzájárulás visszavonásáig, a visszavonás
hiányában a hozzájárulás megadásától számított 6 hónapig.
A hatósági erkölcsi bizonyítványt annak kiállításától számított 90 napig kezeljük.

•

•

A fentieken túlmenően minden esetben: az arra okot adó körülmény esetén a jogi igény
érvényesíthetőségének végéig.

•

Ha az adott időtartam eltelt, az adatait véglegesen töröljük/megsemmisítjük.

Hozzájutnak-e mások is az adataimhoz?
•

Igen, ahhoz hozzáférnek az alábbi informatikai szolgáltatók is, akik az ügyviteli, illetve az
informatikai rendszerünket biztosítják. Ez a hozzáférés a szerződés előkészítéséhez feltétlenül
szükséges, mivel az adatait digitálisan is tároljuk:
o RUBIN Zrt. (1149 Budapest, Egressy út 17-21.)
o Kárpát Építő Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 7. B. ép. 2. em. 204.)
o Infosector Kft. (2013 Pomáz, Kond utca 14.).

Milyen jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?
•

Hozzájárulás visszavonása: ingyenesen és feltétel nélkül visszavonhatja a sikertelen pályázat
esetén a további adatkezeléshez adott hozzájárulását egy ilyen tárgyú e-mail küldésével a fenti email címünkre. Fontos tudni, hogy a hozzájárulás visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás
előtti adatkezelésünk jogszerűségét.

•

Hozzáférés az adataihoz: tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy milyen célból és hogyan
kezeljük az adatait, továbbá észrevételt tehet a pályázati anyagához fűzött értékelésekhez is.

•

Adatok helyesbítése: kérheti, hogy adatait egészítsük ki, pontosítsuk (pl. elírásnál), illetve az új
adatait vezessük át nyilvántartásunkban (pl. megváltozott elérhetőség esetén).

•

Adatok törlése: kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt adatát. Az
adattörlésre akkor is sor kerül, ha:
o Ön a fentiek szerint visszavonta a hozzájárulását, vagy letelt az adatkezelés időtartama,
o a törlésről jogszabály rendelkezik, vagy a továbbiakban már nincs szükségünk az adott
személyes adat kezelésére.
Fontos tudni, hogy néhány esetben az adatainak megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt
lehet szükség. Ha az adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt előzetesen
tájékoztatni fogjuk.

•

Adatkezelés korlátozása: a korlátozással érintett adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más
műveletet nem végzünk. Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti, ha:
o Ön szerint az adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisunkban (ilyenkor az esetet
kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy
o Ön szerint jogellenesen kezeljük az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljük azokat; vagy
o már nincs szükségünk az adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljük, mert az Ön
későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lehet azokra; vagy
o Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a
vizsgálat végéig tart).
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Fontos tudni, hogy az adatkorlátozást jogosultak vagyunk feloldani és az adatkezelést folytatni, ha
Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényünk érvényesítéséhez, esetleg jogszabály
által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.
•

Tiltakozás az adatkezelés ellen: tiltakozhat az adatai kezelése ellen, ha azokat reklámküldés
során használtuk, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen esetekben
az adatait töröljük. Fontos tudni, hogy jogos érdek esetén az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetjük
a személyes adatait, ha bizonyítjuk, hogy arra elkerülhetetlenül szükségünk van, vagy az a jogi
igényeink érvényesítése miatt nélkülözhetetlen – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni
fogjuk.

•

Adathordozás: kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatait elektronikusan
szerkeszthető formában megkapja és azokat egy másik adatkezelő részére elküldje, vagy
megkérjen minket, hogy az adatokat mi küldjük el Ön helyett. Ezt csak akkor kérheti, ha az
adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése, vagy a hozzájárulás; továbbá, ha ezeket az
adatokat automatizált módon kezeljük. Azokat az adatokat nem vagyunk kötelesek kiadni,
amelyeket az Ön által megadott adatokból (vagy az Ön tevékenysége nyomán)
származtatás/következtetés útján mi hoztunk létre. Fontos tudni, hogy csak akkor tudjuk közvetlenül
Ön helyett elküldeni az adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag
megvalósítható – erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

•

Panaszhoz való jog: ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi előírásokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:
o székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
o levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
o e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
o honlap: naih.hu

•

Bírósághoz fordulás joga: ha úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük az Ön jogait,
akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez,
azaz bírósághoz fordulhat. További információkat a birosag.hu honlapon találhat.

Egyéb fontos tudnivalók
•

Kérelmek intézése: a fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt
írnia nekünk az info@fordpetranyi.hu címre. A kérelmeket a beérkezésétől számított 1 hónapon
belül intézzük; különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez a határidő max. 2 hónappal
meghosszabbodhat. Fontos tudni, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt
azonosítani azért, hogy megakadályozzuk a jogosulatlan kérelmek teljesítését. Megtagadjuk az
intézkedést, ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem
sikerült Önt megfelelően beazonosítani.

•

Adatbiztonság: adatait csak saját (vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott, biztonsági
szolgálat által őrzött szervereken, míg a papíralapú iratokat kulccsal zárható, tűzbiztos
szekrényekben tároljuk. A szervereken rendszeres biztonsági mentéseket végzünk. Az adatokhoz
a Ford Petrányi szervezetén belül is csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá, azokat minden
esetben titkosított formában továbbítjuk az adatfeldolgozók részére, akikre ugyanúgy vonatkoznak
szigorú adatbiztonsági elvárásaink.

•

Az Ön felelőssége: kérjük, hogy a megadott adataiban bekövetkezett változást lehetőleg 3 napon
belül jelezze felénk azért, hogy adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban.
o Az adatok helyességét nem ellenőrizzük, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag
a saját személyes adatait adja meg. A más nevében megadott személyes adatok kezeléséből
eredő jogsérelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget.
o Használjon biztonságos műszaki eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős
jelszavakat, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza a személyes adataival. Kérjük, hogy
haladéktalanul jelezze felénk, ha bármilyen gyanús körülményt észlel a nálunk kezelt adataival
kapcsolatban.

•

A Tájékoztató módosítása: A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk – ilyen esetben
erről, a módosítás tényéről és lényegéről, valamint hatályba lépésének időpontjáról Önt előzetesen
tájékoztatni fogjuk. Az itt nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános
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adatvédelmi rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A
Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó.
Utolsó módosítás: 2018. július 23.
***
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