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Gere István Sütödéje Korlátolt Felelősségű Társaság
2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos u. 31.
Cg.13-09-085692

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tájékoztató munkavállalásra jelentkezők
személyes adatainak feldolgozásáról
az Európai Uniónak a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló 2016/679. sz. általános adatvédelmi rendeletének (General Data Protection
Regulation, GDPR) 13. és 14. paragrafusával és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (info tv.), valamint az adatkezelésre
vonatkozó egyéb jogszabályi előírásokkal összhangban.
Tisztelt Munkavállalásra jelentkező!
Az alábbiakban tájékoztatjuk személyes adatai kezelésének részleteiről. Az Elfogadásra kattintással,
vagy a jelen Tájékozató aláírt visszaküldésével az alábbiak szerinti adatközlésünkhöz Ön
határozottan, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul. Kérjük, hogy jelentkezését és az esetleg
kapcsolt iratait csak akkor küldje el, ha az alábbiakat részletesen áttanulmányozta és ezt követően
rákattint az Elfogadás jelzésre, vagy jelentkezésével együtt az Elfogadás beikszelése mellett a jelen
Tájékoztatót is aláírva visszaküldi.
Megnevezés
Az adatkezelő személye és a
kapcsolattartási adatai

Leírás

Gere István Sütödéje Korlátolt Felelősségű Társaság
(2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos u. 31.)

Cg.13-09-085692
Tel.: +36 24/514-485
mail: info@gerepekseg.hu
A belső adatvédelmi felelős
kapcsolattartási adatai

Érintett
A személyes adatok tervezett kezelésének
célja
Az adatkezelés jogalapja
A kezeléésre kerülő személyes adatok
kategóriái

Gere István Sütödéje Korlátolt Felelősségű Társaság
(2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos u. 31.)
Név: Gere Márta Georgina
Tel.: +36 24/514-485
mail: info@gerepekseg.hu
A munkavállalásra jelentkező személy
A jelentkezés értékelése, a megfelelő jelentkezők kiválasztása
A GDPR 6(1)(a) pontja, info tv. 5 § b.)
Határozott, kifejezett önkéntes hozzájárulás az adatkezelő
megfelelő tájékoztatása alapján
Név, jelenlegi beosztás, képzettség, cím, születési idő,
állampolgárság, kapcsolattartói adatok, a jelentkező által
megadott és a jelentkezés elbírálásához szükséges egyéb adatok.
Önéletrajz, bizonyítványok, képesítések, fénykép, az opcionális
toborzási teszt részeként megadott adatok.

Az adatok forrása (eredete)

Videóinterjú használata esetén: a jelentkező videóadatai
A jelentkezés részletes adatai: az érintettől
A kiválasztási folyamat kiterjedhet a közösségi oldalakon Ön
által publikussá tett, az álláspályázatttal, ill. a munkakörrel
kapcsolatos nformációk áttekintésére

Az adatok átadásának címzettje

Az értékelés részletes adatai: Munkaerő-toborzótól, HRtisztviselőtől, illetékes szakmai vezetőtől
Az Ön adatait harmadik felekkel nem osztjuk meg.

* a megfelelő négyzetbe kérjük tegyen X-et

Megnevezés
Adatok továbbítása harmadik országba,
vagy nemzetközi szervezet számára és az
adatok védelmét biztosító intézkedések
Az adatok megőrzési ideje

Leírás
Adatait nem továbbítjuk harmadik országokba.

Az érintett jogai:
 a hozzáféréshez való jog
 a helyesbítéshez, törléshez vagy
az adatkezelés korlátozásához, az
adatkezelés elleni tiltakozáshoz
való jog
 az adathordozhatósághoz való jog
 jogorvoslathoz való jog
A reklamáció joga

Törvényi vagy szerződéses
adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az
adatszolgáltatás elmulasztásának esetleges
következményei
Automatikus döntéshozatal / profilalkotás

A jelentkezési folyamat lezárását követő hat hónap elteltével az
adatok törlésre kerülnek. A jelentkező hosszabb megőrzési
időhöz való határozott, kifejezett és önkéntes hozzájárulása
esetén az adatok legfeljebb 12 hónapig tárolhatók. A jelentkező
visszalépését követő 10 napon belül töröljük a kezelt adatokat.
A vonatkozó jogi követelmények teljesítése esetén Önt a
következő jogok illetik meg: Az általunk tárolt adatokhoz való
hozzáférés joga; az ilyen adatok helyesbítésének, törlésének és
feldolgozásuk korlátozásának joga, ill. a feldolgozás elleni
tiltakozáshoz való jog, továbbá az adathordozhatósághoz (a
kezelt adatokról másolat kéréséhez) való jog.

Amennyiben az Ön véleménye szerint az Ön személyes
adatainak kezelése jogsértő, Ön jogosult az illetékes
adatvédelmi felügyeleti hatóságnál reklamációt benyújtani.
Az itt említett személyes adatok feldolgozására a jelentkezési
folyamat kezeléséhez van szükség. Ezek nélkül az adatok nélkül
nem tudjuk Önt figyelembe venni a jelentkezési folyamat során.
Az Ön összegyűjtött adatai alapján sem automatikus
döntéshozatalra, sem profilalkotásra nem kerül sor.

Szigetszentmiklós, 2018. november 01.

………………………………………………………................

Gere István Sütödéje Korlátolt Felelősségű Társaság
Gere István Gergely
ügyvezető

…....…..….......................................

Belső adatvédelmi felelős

A munkavállallásra jelentkezésemmel kapcsolatos fenti adatkezelési feltételeket megértettem és
azok ismeretében küldöm meg a munkavállalásra jelentkezésemet a Gere István Sütödéje Korlátolt
Felelősségű Társaság részére.
A fenti adatkezelési feltételeket:

□ elfogadom

.
Kelt: ………………, ……………………

□ nem fogadom el *

……………………………………………..
név olvasható írással
……………………………………………...
aláírás

