Tájékoztató- Munkaerő kiválasztás: felvételi folyamat
TÁJÉKOZTATÁS A DATAXO GROUP ZRT. ÁLTAL SZERVEZETT MUNKAERŐ-KIVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN
RÉSZTVEVŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE
Jelen tájékoztató a Dataxo Group Zrt. - a továbbiakban: „Adatkezelő” álláspályázó jelöltekre vonatkozó
adatkezelési elveit írja le. Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon az adatkezelő által a jelöltek
adatkezelésével kapcsolatban követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.
Önéletrajzának elküldésével Ön elfogadja az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját, nyilatkozik, hogy az ebben
foglalt tájékoztatást megértette és tudomásul vette.
Kérjük, hogy önéletrajza elküldése előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni a tájékoztatót.
Adatkezelő:
Dataxo Group Zrt.
1074 Budapest, Dohány utca 12-14
Adószám: 25070206-2-43
e-mail: recruit@dataxogroup.com
honlap: www.dataxogroup.com
képviselő: Poór Károly
elérhetősége: karoly.poor@dataxogroup.com
(továbbiakban. „Társaság”)
Munkaerő kiválasztás folyamat adatkezelése
Az Adatkezelő munkaerő felvétel céljából álláshirdetéseket jelentethet meg. A Társaság, mint Adatkezelő a
benyújtott álláspályázatokkal kapcsolatosan gyűjti és kezeli a pályázó természetes személyek személyes adatait,
illetve esetlegesen különleges adatait, amennyiben a pályázó kapcsolatba lép velük és álláspályázatot nyújt be.
Pályázónak minősül minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik,
függetlenül attól, hogy már a Társaság alkalmazásában áll (olyan munkavállaló, aki másik pozícióra pályázik vagy
munkakört vált), vagy a Társasággal nem munkajogviszonyban, hanem munkaviszonyhoz hasonló más szerződéses
jogviszonyban foglalkoztatott személy (pl. megbízási, közvetítői vagy más szerződéses formában foglalkoztatott (a
továbbiakban együttesen, mint „Pályázók”, külön-külön: „Pályázó”).
Álláspályázat beküldésének lehetséges módjai:
-

e-mail-en: mail@dataxogroup.com
személyesen leadva
munkaerő közvetítő cégen keresztül
online: külső hirdető felületen keresztül
online: az Adatkezelő honlapján (www.dataxogroup.com) keresztül

A Pályázók a fentiekben meghatározott több csatornán keresztül is eljuttathatják jelentkezésüket. Pályázati
anyagának és a felvételi folyamat során keletkezett dokumentumok kezelésével kapcsolatban - megfelelve a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletének (továbbiakban:
„Rendelet”) - az alábbiakról tájékoztatjuk:
Adatkezelés:
1. Adatkezelés célja:
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— Elsősorban a munkaerő biztosítása érdekében potenciális munkavállalók felkutatása,
kiválasztása, ennek keretében
● az álláspályázat elbírálása (többek között az álláspályázat benyújtásával, a
kiválasztási eljárással, illetve a felvételei eljárás lefolytatásával, a pályázóval való
kapcsolattartással összefüggő adatkezelések),
● a pályázóval létrehozandó munkaviszony és a munkaszerződés előkészítése,
● a pályázati feltételeknek és a Társaság által a munkakörrel kapcsolatban elvárt
igényeknek való megfelelés ellenőrzése,
— Másodsorban az azonos pozícióra pályázók közötti objektív, pártatlan és diszkrimináció mentes
rangsorolás, és végül a pályázat eredményéről való kiértesítés.
2. Érintettek köre: Meghirdetett munkakörre jelentkező természetes személyek (Pályázók)
3. Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása (Rendelet 6.cikk (1) a. pont). Az álláshirdetésre az
Érintett saját döntése alapján jelentkezik. Amennyiben az Érintett különleges adatot is megad a pályázati
dokumentációjában, az adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása (Rendelet 9. cikk (2) a)
pont). A jelentkezés megküldése önkéntes hozzájárulásnak tekinthető.
4. Kezelt személyes adatok köre:
— a Pályázók személyazonosító adatai (mint például: név, születési adatok, lakcím, fénykép, stb.),
— a Pályázók képzettségére, szakmai tapasztalataira vonatkozó adatok (mint például: iskolai
bizonyítványok és oklevelek a legmagasabb iskolai végzettségről, nyelvtudás igazolásáról, illetve
a munkakör betöltéséhez előírt, szükséges speciális képesítésről),
— a Pályázók önéletrajzában, motivációs levelében feltüntetett további adatok (mint például:
családi állapotra vonatkozó adatok, korábbi munkahelyekre vonatkozó információk, alkalmazási
viszony más munkavállalónál, munkakör, arckép, kapcsolattartási információk, érdeklődési kör
stb.).
— a Pályázók által saját magára vonatkozóan nyilvános oldalakon (social media, Faceboook,
Linkedin, stb.) közzétett információk.1
A pályázat elbírálásához nem szükséges (a kiírásban kérteken felül egyéb) dokumentumokat azonnal töröljük,
illetve nem rögzítjük rendszereinkben. A Társaság minden Pályázót értesít a pályázati eljárás eredményéről,
ideértve a sikertelen Pályázókat is. Így a Társaság által kezelt adatok köre kiterjed a Társaság által a pályázati
eljárással kapcsolatosan levont következtetésekre is.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Pályázó személyes adatait a Társaság részére önkéntesen szolgáltatja.
Amennyiben a pályázó nem ad át nekünk elégséges információt, lehetséges, hogy nem tudjuk megfelelően
értékelni a pályázó alkalmasságát.
A Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy az álláspályázatok elbírálásának folyamatát úgy zárja le, hogy a
munkakör betöltetlen marad.
5. Adatközlés önkéntessége: A Pályázó minden esetben önként adja meg személyes adatait. A Pályázó az
online jelentkezési lapon az Adatkezelési tájékoztató elfogadásának bejelölésével nyilatkozik, hogy az
Adatkezelő Adatvédelmi tájékoztatóját megismerte és önként adja át pályázatában szereplő személyes
adatait.
6. Az adatkezelés helye: Adatkezelő székhelye
7. A személyes adatok címzettjei:
A Pályázók adatait kizárólag az álláspályázatok elbírálásában részt vevő személyek ismerhetik meg. Ezek a
személyek főként, de nem kizárólagosan a következők:
1

Tájékoztatjuk, hogy a pályázat elbírálásakor a közösségi oldalakon elérhető információkat is megtekinthetjük. Ezeket
kizárólag megismerés céllal kezeljük, nem másoljuk, nem nyomtatjuk, semmilyen módon nem rögzítjük.
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— Poór Károly; karoly.poor@dataxogroup.com;
— Kovács Kincső; kincso.kovacs@dataxogroup.com;
— a toborzásban közreműködő HR Partner, mint adatfeldolgozó (Fülöp Rita. e.v.;
www.nadine.consulting ; fulop.rita@nadine.consulting, recruit@dataxogroup.com)
8. Adattovábbítás harmadik országba nem történik.
9. Az adatkezelés időtartama:
— Sikeres pályázat esetén - a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény felhatalmazása
alapján – a munkaviszony teljes időtartama alatt, majd a munkaviszony megszűnését vagy
megszüntetését követő 3 évig kezeli a Társaság a Pályázó adatait.
— Sikertelen pályázat esetén - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján - a döntésről szóló tájékoztatást követő 1 évig kezeli a
Társaság a Pályázó adatait.
Amennyiben Ön lép vissza a pályázattól, adatait ennek jelzésekor töröljük. Amennyiben egy Pályázó a
pályáztatási eljárás lezárultát megelőzően kéri személyes adatai törlését, úgy az Társaságnak már nem áll
módjában a továbbiakban kezelni személyes adatait, és így a Pályázó a továbbiakban nem vehet részt a
pályáztatási eljárásban.
Adatok forrása:

—
—
—
—

Érintett adja meg
Érintett közvetetten adja meg (harmadik személy általi ajánlás útján)
Nyilvános adatbázis (állásportál adatbázisa)
Érintett által a saját magára vonatkozóan nyilvános weboldalakon, médiában (social media,
Facebook, Linkedin ...) közzétett információk.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett (Pályázó) felel.
Jelentkezésével Ön hozzájárul, hogy az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén felkeressük.
Automatizált döntéshozatal: Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő részéről profilalkotás, automatikus döntéshozatal
nem történik.
Adatkezelő kizárólag a meghirdetett munkakör betöltésének céljából kezeli a felhasználók személyes adatait. Csak
olyan és annyi személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél
elérésére alkalmas.
Az adatokhoz való hozzáférés korlátozott, azokat kizárólag az adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai
kezelhetik, harmadik fél számára nem kerül továbbításra. Az adatok tárolása az adatkezelő adatbázisában történik,
csak illetékes hozzáférésével.
Tájékoztatjuk, hogy adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
Hozzájárulás visszavonása: (GDPR 7. cikk (3) bek.) Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását
bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
Hozzáférés: (GDPR 15. cikk) Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkben meghatározott egyes információkhoz hozzáférést kapjon.
Helyesbítés: (GDPR 16. cikk) Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
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Törlés: („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk) Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott indokok
valamelyike fennáll.
Adatkezelés korlátozása: (GDPR 18. cikk) Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
ha a 18. cikkben foglalt indok teljesül.
Adathordozhatóság: (GDPR 20. cikk) Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: az adatkezelés a
6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk
(1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok
hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Panasz: Közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat az 1. pontban írt elérhetőségeken. Megköszönjük, amennyiben
először hozzánk fordul panaszával. Minden esetben számíthat együttműködésünkre.
Továbbá Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat panaszával (székhelye: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36
(1) 391-1400; web: www.naih.hu) Ön jogosult továbbá bírósághoz fordulni adatai jogellenes kezelése esetén. A
bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.
Kérdését, igényét, illetve hozzájárulásának visszavonását írásban jelezheti Felénk: recruit@dataxogroup.com
címen.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül,
közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha az Érintett kérelmét
jogosnak találja, haladéktalanul intézkedik az adatkezelésre vonatkozó kérésnek megfelelően.
Ha az Érintett nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat, továbbá személyes adatai védelméhez való jogát bíróság előtt érvényesítheti.
Emellett a Pályázó a polgári perrendtartásról 2016. évi CXXX. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.
Adatszolgáltatás: Bíróság, ügyészség és más hatóságok, felügyeleti szervek (pl.: NAIH) tájékoztatás adása, adatok
közlése, vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a Társaságot. Ilyen esetekben nem tagadhatjuk
meg az adatszolgáltatást, de csak akkor és olyan mértékben adunk ki adatokat, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Pályázatát ezúton is köszönjük.
Dataxo Group Zrt.
2022.05.04.

-
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