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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

ÁLLÁSPÁLYÁZATOT BENYÚJTÓK SZÁMÁRA 

Tisztelt Álláspályázó! 

Köszönjük pályázatát! Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a 
továbbiakban: GDPR) előírásaira tekintettel ezúton kívánjuk tájékoztatni arról, hogy az Ön által 
Társaságunkhoz benyújtott álláspályázatában szereplő személyes adatokat az alábbiak szerint kezeljük: 

Az adatkezelő megnevezése: Deutsche Leasing Hungaria Zrt. ( a továbbiakban: Társaság) 

Az adatkezelő székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  

Angyal Gábor  

Telefon: +36 1 391 0793 

E-mail: angyal.gabor@dlh.hu 

 

Az adatkezelés jogalapja és célja:  

- az esetleges munkaszerződés megkötését megelőzően az álláspályázó kérésére történő lépések megtétele 
(GDPR 6. cikk. (1) b) pont),  

- a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk. (1) f) pont) 
- amennyiben Ön olyan álláspályázatot nyújtott be, amely fényképet (különleges személyes adatot) is 

tartalmaz, a pályázat önkéntes benyújtását egyben a fénykép kezeléséhez való kifejezett hozzájárulásának 
tekintjük, GDPR 9. cikk. (2) a) pont) 

- amennyiben az Ön kifejezetten kéri, hogy az adatait sikertelen pályázat esetén későbbi álláslehetőségről 
való tájékoztatás érdekében az adatkezelő tovább kezelje, akkor a hozzájárulás, annak visszavonásáig (GDPR 
6. cikk. (1) a) pont, kivéve ha azadatkezelésnek más jogalapja is van. 

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján 
alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához joga van, amely nem 
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelés időtartama:  

‐ a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő adatkezelés esetén a vonatkozó mindenkor 
hatályos jogszabályokban előírt határidő (pl. igényérvényesítési, vagy elévülési határidő) lejártáig , illetve 

‐  az Ön erre irányuló, fentiekben részletezett kifejezett kérelme esetén a hozzájárulás visszavonásáig, 
amennyiben nincs más jogalap az adatok kezelésére. 

A személyes adatok címzettjeinek köre (akikkel a személyes adatot közlik): a Társaság igazgatóságának 
tagjai, a leendő közvetlen felettes, jogi képviselő, bérszámfejtő, HR ügyintéző 

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az adott személyes adat szolgáltatása jogszabályon, vagy szerződéses 
kötelezettségen alapul, úgy Ön köteles ezen személyes adatokat megadni, továbbá hogy ez esetben az 
adatszolgáltatás elmaradása a munkaszerződés megkötésének elmaradását eredményezheti. A 
hozzájáruláson alapuló adatkezelés megtagadása, visszavonása nem eredményezi a szerződéskötés 
megtagadását. 

Tájékoztatjuk, hogy Önnek a GDPR szerint az alábbi jogai vannak: 

Az érintett hozzáférési joga 

Társaságunk az Ön kérésére tájékoztatást nyújt az Önről végzett adatkezelésről, illetve az adatkezelés tárgyát 
képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért 
Társaságunk az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.  

A helyesbítéshez való jog 

Társaságunk az Ön írásbeli kérésére helyesbíti az Önre vonatkozó igazoltan pontatlan személyes adatokat. 
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Társaságunk az Ön írásbeli kérésére kiegészíti az Önre vonatkozó a hiányos személyes adatokat. 

A törléshez való jog 

Társaságunk az Ön  írásbeli kérésére törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. 

cikkében meghatározott valamely indok fennáll. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Társaságunk az Ön  írásbeli kérésére korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében írt feltételek 

valamelyike bekövetkezik. 

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó 

értesítési kötelezettség 

Társaságunk minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásáról, 

akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Társaságunk az Ön  kérésére az Önre vonatkozó, az általunk esetlegesen automatizált módon kezelt 

személyes adatait (ide nem értve a jogszabályban előírt kötelezettség alapján kezelt személyes  adatokat ) 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön rendelkezésére bocsátja. 

 

Az Ön fenti jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása az adatvédelmi tisztviselő feladata. 

Társaságunk az adatvédelmi tisztviselő útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések 

ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett 

személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens 

időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult írásbeli kérelem útján érvényesíteni a fent részletezett jogait Társaságunknál, 

Társaságunk pedig indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja Önt a GDPR 15-20. cikk szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két 

hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Társaságunk a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus 

úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön 

azt másként kéri. Ha Társaságunk nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

A fenti tájékoztatást és intézkedést Társaságunk díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen 

megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, Társaságunk, figyelemmel a kért információ 

vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű 

összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

Érvényes 2018. május 25. napjától 

 

Deutsche Leasing Hungaria Zrt. 


