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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
álláspályázatokkal összefüggő adatkezelésről
A bpv Jádi Németh Ügyvédi Iroda annak érdekében, hogy a jogszerű, tisztességes, átlátható és az irányadó
jogszabályoknak megfelelő adatkezelést biztosítsa, a következő információkról tájékoztatja Önt, mint a személyes
adatok kezelésével érintettet.
Ki az Ön adatkezelője?
Az Ön adatkezelője a bpv Jádi Németh Ügyvédi Iroda („Ügyvédi Iroda”). Ügyvédi Irodánk elérhetőségei: székhelye: 1051
Budapest, Szent István tér 11.; telefonszáma: +36 (1) 429-4000; e-mail címe: budapest@bpv-jadi.com; képviselője: Dr.
Jádi Németh Andrea; honlapja: www.bpv-jadi.com
Milyen érintetti kör személyes adatainak kezelését valósítja meg és hogyan jut hozzá az adatokhoz Ügyvédi Irodánk?
Ügyvédi Irodánk a részére álláspályázatot benyújtók, valamint a magán-munkaközvetítő vagy más harmadik személy
által ajánlott személyek („Álláspályázó”) személyes adatait kezeli. A személyes adatokat elsősorban közvetlenül az
Álláspályázók bocsátják az Ügyvédi Irodánk rendelkezésére, azonban előfordul, hogy az Ügyvédi Iroda az Álláspályázók
személyes adatait magán-munkaközvetítőtől kapja meg vagy más harmadik személy ajánlása, illetve az álláspályázat
elbírálása során az Álláspályázók kifejezetten szakmai célból létrehozott, nyilvános közösségi média profiljának
megtekintése útján ismeri meg azokat.
Milyen célból kezeli az adatokat az Ügyvédi Irodánk?
Az Ügyvédi Iroda az Álláspályázó személyes adatait
a) az álláspályázat elbírálása, így a munkakör betöltésére való alkalmasságának megítélése céljából, továbbá
b) amennyiben nem az Álláspályázó tölti be a munkakört, úgy abból a célból kezeli, hogy a munkaerő-hiány megnyílása
esetén állásinterjúra történő időpont egyeztetése érdekében felvegye a kapcsolatot az Álláspályázóval.
Milyen jogalapon nyugszanak az egyes adatkezelési műveletek?
Ügyvédi Irodánk adatkezelésének jogalapja az Álláspályázó hozzájárulása a 2016/679 rendelet (2016. április 27.) általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet külön-külön jogosult megadni
álláspályázata elbírálásával és a munkaerő-hiány megnyílása esetén állásinterjúra történő időpont egyeztetése
érdekében történő kapcsolatfelvétel tekintetében. Az adott hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás
visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Milyen személyes adatokat kezel az Ügyvédi Irodánk?
Ügyvédi Irodánk kezeli az Álláspályázók önéletrajzban megadott személyes adatait, valamint a felvételi eljárás során
megismert egyéb személyes adatait, melyek jellemzően az Álláspályázó neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma,
képmása, fizetési igénye, tanulmányaira, képzettségére, szakmai tapasztalatára, korábbi munkáltatóira vonatkozó
adatok, az Álláspályázók kifejezetten szakmai célból létrehozott, nyilvános közösségi média profiljában szereplő
személyes adatok, a pályázati anyagból levonható, Álláspályázóra irányuló következtetésről készített feljegyzés, illetve
egyéb, az Álláspályázó által megadott adatok.
Mennyi ideig kezeli adatait az Ügyvédi Irodánk?
Ügyvédi Irodánk az Álláspályázói személyes adatait álláspályázata elbírálásáig, vagy az adott álláshirdetés lejártáig
kezeli. Ezt követően akkor tárolja az adatokat, ha az Álláspályázó az álláspályázat negatív elbírálásának eredményéről
való értesítést követő legfeljebb 5 munkanapon belül hozzájárulását adja személyes adatainak megőrzéséhez, amely
esetben a hozzájárulás megadásától számított egy évig tárolja az Álláspályázó adatait további állásajánlattal összefüggő
kapcsolatfelvétel céljából.
Kinek, milyen folyamat keretében és milyen célból továbbít adatot Ügyvédi Irodánk?
Ügyvédi Irodánk a magán-munkaközvetítő részére továbbítja azon Álláspályázó személyes adatait, akiket a magánmunkaközvetítő ajánlott Ügyvédi Irodánk részére magán-munkaközvetítővel való pénzügyi elszámolás céljából.
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Hogyan biztosítjuk az adatok biztonságát?
Ügyvédi Irodánk megfelelő szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja az Ön személyes adatainak védelmét.
Adatvédelem iránti elköteleződésünk okán folyamatosan fejlesztjük biztonsági rendszereinket, hogy az Ön adatai a
legnagyobb biztonságban legyenek, így adatait Ügyvédi Irodánk székhelyén, papír alapú adatkezelés esetén zárt
szekrényben, az elektronikus adatbázist illetően zárt, székhelyén lévő szerveren és jelszóval, tűzfallal és
vírusvédelemmel védett rendszerben kezeli és tárolja. Személyes adatait kizárólag a pályázati anyagát elbíráló
ügyvédeink és más erre kijelölt munkatársaink ismerhetik meg.
Milyen jogai vannak adatainak kezelésével kapcsolatosan?
A jogszabály az Álláspályázóknak adataik feletti rendelkezési jogot biztosít, amelyet Ügyvédi Irodánk minden tekintetben
szem előtt tart. Ön az alábbi jogosultságokkal élhet: a GDPR 15-21. cikkei alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai
kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint
élhet adathordozási jogával és visszavonhatja a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását.
Hozzájárulás visszavonásához való jog - Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Hozzáférés és helyesbítés joga - Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az adatkezelésről a jogszabályban előírt
információkhoz hozzájusson, valamint az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérje. Ön jogosult arra
is, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok pontosítását, helyesbítését kérje. Az Ön kérésének teljesítése érdekében
Öntől további személyes adatokat kérhetünk. Kérésének teljesítését csak a jogszabály által megjelölt körben, indokolt
esetben tagadhatjuk meg.
Törléshez való jog - Jogszabályban előírt esetekben jogában áll személyes adatainak törlését kérni tőlünk. Amennyiben
kérelme elfogadásának nincs akadálya, adatait töröljük.
Korlátozáshoz való jog - jogszabályban előírt esetekben jogában áll személyes adatai kezelésének korlátozását kérni
tőlünk. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy mások jogainak védelme
érdekében, illetve közérdekből kezeljük.
Adathordozhatósághoz való jog - Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatokat átvigye tőlünk egy másik
adatkezelőhöz. Kérésére az Ön adatait a másik adatkezelőhöz továbbítjuk, vagy Önnek a kezelt adatokról egy másolatot
biztosítunk egy széleskörben használt, géppel olvasható formátumban.
Amennyiben Ön a fenti megkeresésekkel fordul hozzánk, mi megkeresését 25 napon belül kivizsgáljuk (e
határidőt mi az Ön érdekeit leginkább szolgáló, szabályszerű eljárás lefolytatása érdekében egy alkalommal
meghosszabbíthatjuk). Vizsgálatunk ideje alatt az Ön adatainak használata tekintetében az Ön számára
legméltányosabb módon igyekszünk eljárni.
Panasztételi jog - Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben Önnek bármilyen panasza merül fel, kérjük vegye fel a
kapcsolatot az Ügyvédi Irodánkkal a budapest@bpv-jadi.com e-mail címen. Panaszát Ügyvédi Irodánk a lehető
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül kivizsgálja.
Ön jogosult panaszával a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz is fordulni és követelheti az adatai
jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Önnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem
esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindíthatja. Emellett jogosult panaszával az alábbi elérhetőségen a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulni: cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.;
telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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