Adatkezelési tájékoztató
álláspályázatra jelentkezők részére
1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: Fairtech Épületgépészeti Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban:
Adatkezelő)
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 176/b
Cégjegyzékszám: 01-09-698219
Adószám: 12680702-2-41
Honlap: www.fairtech.hu
Email: info@fairtech.hu
Telefon: 06-1/401-0448 vagy 06-1/401-0504 vagy 06-1/402-4780
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok
 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (GDPR)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.)
3. Fogalmak
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján
azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő,
anyja neve.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
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4. Az álláspályázatra jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés
a) Az adatkezelés célja: munkakör betöltéséhez szükséges feltételek meglétének
ellenőrzése
b) A kezelt személyes adatok köre: a pályázó által az önéletrajzában és annak
mellékletében megadott, a képzettségi, képesítési követelményeknek történő
megfelelést igazoló személyes adatok
d) Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett
hozzájárulása
e) Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de
maximum a pályázat kiírását követő 1 évig
5. Adat felvétele: az adat az érintettől kerül felvételre, az Adatkezelő nem kezel olyan
személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt
6. Adatfeldolgozás: az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz
igénybe
7. Adattovábbítás: az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat más címzett részére
8. Az adatokhoz való hozzáférés: a személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes
munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és mértékben
9. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik
arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan
hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
10. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
 Határidő
Az Adatkezelő az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől
számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a
határidőbe nem számít bele.
 A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, úgy jogosult arra, hogy
megismerje azt, hogy az Adatkezelő:
 milyen személyes adatait;
 milyen jogalapon;
 mely adatkezelési cél miatt;
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mennyi ideig;
kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést, illetve kinek továbbította azt;
érintett személyes adatai milyen forrásból származnak;
Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, jogosult megismerni annak
logikáját, ideértve a profilalkotást is;

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre
irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésre, ezt követően
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények és az érintett jogainak védelme érdekében, az Adatkezelő
köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy
személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő
betekintés, illetve azokról történő másolat kiadása is az érintett személyének
azonosításához kötött.
 A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti,
hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor
megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét). Amennyiben az Érintett
hitelt érdemlő módon igazolni tudja a helyesbített adatok pontosságát, az Adatkezelő az
érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és az érintett által megadott
elérhetőségre küldi meg.
 A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az
Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az
esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt jogszabály a személyes adatok további tárolására
kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az érintett
kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és az érintett által megadott
elérhetőségre küldi meg.
 A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti,
hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének
egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával)
amennyiben:
 vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben Adatkezelő arra az
időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok
pontosságát;
 az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;

3



az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat
az adatkezelés ellen, amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatait
jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal össze nem függő módon kezelné.
11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség





az érintett, a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak érvényesítésével
kapcsolatosan az Adatkezelőhöz is fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken
keresztül.
az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén
jogorvoslatért fordulhat a következő Hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
honlap: www.naih.hu
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
bírósági eljárás kezdeményezése: az érintett, ha a személyes adatai kezelésének
jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint –
az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
elérhetőségét
az
alábbi
linken
keresztül
tekintheti
meg:
https://birosag.hu/torvenyszekek)

12. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése és elérhetősége
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan
módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha
arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve újonnan
felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van. Az érintett kérésére az Adatkezelő
megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát, az érintettel
közösen egyeztetett formában.
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