
Toborzási Adatkezelési Tájékoztató

Jelen  adatkezelési  tájékoztató  (a  továbbiakban:  „Tájékoztató”)  célja,  hogy  világos  és  egyértelmű
iránymutatást  adjon  a  Tárhely.Eu  Kft.  meghirdetett  állására  pályázók  adatainak  kezelésére  és
védelmére  vonatkozóan.  Jelen  Tájékoztatóban  használt  fogalmak  az  EU  Általános  Adatvédelmi
Rendeletében  [az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2016/679  rendelete  -  „GDPR”]  használt
jelentéssel bírnak.

A  jelentkezés  során  részünkre  megküldött  önéletrajzot,  motivációs  levelet  és  a  bennük  foglalt
személyes adatokat, így különösen név, elérhetőségi, valamint képzettségre vonatkozó adatokat (a
továbbiakban:  „Pályázati  Anyag”)  adatkezelőkként  kezeli  a Tárhely.Eu Kft. (székhely:  1144
Budapest,  Ormánság utca  4.  X.  em.  241.;  cégjegyzékszám:  Cg.  01-09-909968)  (a  továbbiakban:
„Adatkezelő”) a toborzási eljárás lefolytatása céljára. Az adatkezelés a toborzási folyamat során a
munkaviszony létrehozásához szükséges szerződés  megkötése  érdekében történik.  Tájékoztatjuk,
hogy az adatainak megadás önkéntes, azonban, ha nem adja meg a szükséges adatokat, úgy nem
tud részt  venni a toborzás-  illetve  a kiválasztás  folyamatában. A Pályázati  Anyagot  a kiválasztási
folyamat lezárultáig kezeljük papír alapon és elektronikus formában.

A  kiválasztási  folyamat  lezárultát  követően  a  papír  alapú  és  elektronikus  formában  történő
adatkezelést  megszüntetjük,  a  papír  alapú  dokumentumokat  megsemmisítjük,  az  elektronikus
formában tárolt adatokat töröljük. 

Amennyiben a kiválasztás lezárultát követően Ön a hozzájárulását adja a további adatkezeléshez,
abban az esetben a Pályázati Anyagot és a hozzájárulás jóváhagyásának adatait (IP cím, időpont) a
hozzájárulása  megadásától  számított  két  évig  elektronikus  formában  kezeljük  a  Tárhely.Eu  Kft.
elektronikus  dokumentumkezelő  rendszerében,  amelynek  szolgáltatója  a  Tárhely.Eu  Kft.  mint
adatfeldolgozó.  Utóbbi  adatkezelés  célja,  hogy  később  esetlegesen  újra  kapcsolatba  léphessünk
Önnel  új  pozíció  megnyílása  esetén.  Ilyen  esetben Ön a hozzájárulását  bármikor  visszavonhatja,
ebben az esetben önéletrajzát töröljük. Ön akár az önéletrajz megküldésekor, akár később jelezheti
részünkre, ha nem kívánja, hogy Pályázati Anyagát e célra tovább kezeljük.

Ön  bármikor  gyakorolhatja  a  személyes  adataihoz  való  hozzáférési  jogát,  és  az
adathordozhatósághoz való  jogát,  kérheti  adatai  kezelésének korlátozását,  valamint  kérheti  adatai
helyesbítését vagy törlését. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérültek, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c; tel.: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Adatvédelmi felelőse: a Mindenkori ügyvezető. Elérhetőség: gdpr@tarhely.eu

Egyéb körülmények:

Az  adatok  kezelésére  egyebekben  irányadóak az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)  valamint GDPR rendelkezései.

Budapest, 2019.01.02.
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