ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLÁSHIRDETÉSRE JELENTKEZŐK RÉSZÉRE

Álláshirdető munkáltatóként az Euroleasing Zrt. (cg: 01-10-043384; adószám: 12238972-4-44); a
Retail Prod Zrt. (cg: 01-10-048083, adószám: 24928395-2-41), az Euroleasing Szolgáltató Kft. (cg:
01-09-464308, adószám: 11253738-2-41) és az I.C.E. Kft. (cg: 01-09-729456, adószám: 13324687-241) a továbbiakban: „Társaság” vagy „Munkáltató”) elkötelezett az álláshirdetésre jelentkező
pályázók (továbbiakban: Pályázó) – személyes adatainak minél magasabb szintű védelme iránt,
ezért megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy személyes
adatainak kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.
A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a Társaság személyes adatok kiemelt
védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval
szolgáljon a Pályázó személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat
gyűjtünk róla és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint,
hogy a Pályázót milyen jogok illetik meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban és azokat
hogyan gyakorolhatja.
A Tájékoztató elsődlegesen közvetlenül a Munkáltató részére küldött álláshirdetésre jelentkezés
esetén megvalósuló adatkezelésre vonatkozik. Az egyes állásportálok adatkezelésének menetéről,
gyakorlatáról, alkalmazott eszközökről, adatfeldolgozókról és általában az általuk végzett
adatkezelés körülményeiről az adott állásportál adatkezelési tájékoztatója nyújt részletes
tájékoztatást.
A Tájékoztatóban olvasható fontosabb fogalmak jelentéséről az 1. számú mellékletben
tájékozódhat.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót!
1.

Ki kezeli a Pályázó adatait?

A Pályázó Személyes adatait a Társaság leendő munkáltatóként a Tájékoztatóban foglaltak szerint,
a mindenkor hatályos és alkalmazandó jogszabályokkal, irányadó hatósági iránymutatásokkal és a
Társaság Adatvédelmi szabályzatával összhangban kezeli.
A Tájékoztató tartalmával, illetve a Pályázót megillető jogokkal kapcsolatban az alábbi
elérhetőségeken kaphat további információkat:
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1134 Budapest, Lőportár u. 24.
E-mail: info@euroleasing.hu
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Adatvédelmi Tisztviselő
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége a következő:
Postacím
E-mail cím
2.

1134 Budapest, Lőportár u. 24.
adatvedelem@euroleasing.hu

Milyen adatokat kezelünk a Pályázóról és milyen célból?

Adatkezelés célja: A Pályázó adatainak gyűjtése, kezelése, felhasználása és tárolása
elengedhetetlen annak érdekében, hogy a Társaság potenciális munkáltatóként a Pályázó mint
Érintett kérésére történő, a toborzási, kiválasztási folyamat során, valamint a munkaviszony
létrehozásához szükséges szerződés megkötése érdekében a szükséges lépéseket megtegye.
Személyes adatait kizárólag az adatgyűjtés jelen pontban foglalt eredeti céljának megfelelően
kezeljük, azokat nem használjuk fel további másodlagos célokra.
A kezelt személyes adatok köre: a Pályázó által az álláshirdetésre jelentkezés, pályázat során megadott, általa
benyújtott dokumentumokban (önéletrajz, motivációs levél) szereplő adatok. Ezek jellemzően: név, e-mail cím,
legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, szakterület, szakmai tapasztalat időtartama, lakóhely, munkakör,
fizetési igény, szakmai erősségek, korábbi munkáltatók, telefonszám, születési adatok, anyanyelv, fénykép,
személyiségi jegyek, készségeket leíró adatok, annak a ténye, hogy a Pályázó hozzájárult-e ahhoz, hogy a Társaság

a toborzási folyamat lezárását követően megőrizze önéletrajzát egy jövőbeni toborzási folyamatban való
felhasználás céljából.
3.

Milyen jogalapon kezeljük a Pályázó személyes adatait?

A Személyes Adatok kezelése a Pályázó hozzájárulásán alapul, a munkaviszony létrehozásához
szükséges szerződés megkötése, a Pályázó kérésére történő, a kiválasztási folyamat során
szükséges lépések megtétele érdekében.
A személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes, azonban ha a Pályázó azokat nem bocsátja
rendelkezésre, úgy ez az adott humánerőforrás folyamatot késleltetheti vagy ellehetetlenítheti.
Az adott kiválasztási folyamat lezárultát követően a Pályázó önkéntes hozzájárulása alapján
megőrizzük személyes adatait annak érdekében, hogy egy jövőbeni toborzási folyamatban felhasználjuk
azokat, újra kapcsolatba léphessünk vele.
4.

Meddig őrizzük meg a Pályázó adatait?

A fent meghatározott célokból a Pályázó hozzájárulása alapján gyűjtött és kezelt adatok a
hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az annak alapjául szolgáló cél eléréséig (megszűnéséig)
szükséges ideig kerülnek kezelésre.
A kiválasztási folyamat lezárultát követően – a Pályázó hozzájárulása esetén – a hozzájárulás
visszavonásáig, de legkésőbb 6 hónapig kerül sor a személyes adatok kezelésére.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
5.

Ki férhet hozzá a Pályázó személyes adataihoz?

A Pályázó személyes adataihoz kizárólag a Társaság, elsősorban a Humánerőforrás Osztály
felhatalmazott munkatársai a szükséges hozzáférés elve alapján, az alkalmazandó jog által
megengedett, feladatuk ellátásához szükséges mértékben férnek hozzá.
Minden szükséges intézkedést megteszünk a Pályázó személyes adatai védelme, valamint a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében.
Ennek megfelelően többek között az adatokhoz való különböző hozzáférési jogosultságokat
alkalmazunk, amely biztosítja, hogy az adatokhoz csak az a megfelelő, arra felhatalmazott személy
férhessen hozzá, akinek az adatok megismerése a munkaköréből eredő kötelezettsége teljesítése
érdekében szükséges.
6.

Kivel osztjuk meg a Pályázó személyes adatait?

A Pályázó személyes adatainak kezelése során az adatok más személyekkel történő megosztása
lehet szükséges. Ilyen személyek lehetnek például valamely közhatalmi szerv, hatóság vagy
közhatalmi feladatot ellátó szervek, Magyarország bíróságai, stb., akik részére az adatok átadása
jogszabályi kötelezettségeink teljesítése céljából szükséges.
Amennyiben a toborzás és kiválasztás folyamatában a Társaság harmadik személy szolgáltatásait
veszi igénybe, ezen harmadik személyek (adatfeldolgozók) a Társasággal kötött szerződés alapján,
a Társaság nevében és az általa meghatározott konkrét célból kezelhetik a Pályázó személyes
adatait.
A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki megfelelő garanciákat nyújt a
személyes adatok védelmére vonatkozóan. Az adatkezelés során a Társaság a Pályázó adatait az
Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba nem továbbítja.
7.

Közös adatkezelés

Amennyiben közös adatkezelés megvalósul, úgy az adatkezelők közötti, kiválasztással, toborzással
kapcsolatos közös adatkezelés szabályait, az ahhoz kapcsolódó felelősségeket és feladatokat az
adatkezelők között létrejövő megállapodás tartalmazza, amely értelmében az adatkezelők
egyetemlegesen felelősek az adatkezelésekért.
Közös adatkezelés esetén a Pályázót az alábbi 8. pontban meghatározott jogok az előbb említett
megállapodástól függetlenül mindegyik adatkezelővel szemben megilletik, a számára biztosított
jogokat bármely adatkezelővel szemben gyakorolhatja.
8.

A Pályázó jogai

A Pályázó kérésére szóbeli tájékoztatás kaphat abban az esetben, ha személyazonossága
megfelelő módon igazolható.
A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására
irányuló kérelme Társasághoz való beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a
Pályázót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Kérelme összetettségét, illetve kérelmei
számát figyelembe véve az említett határidő szükség esetén további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást kap. Ha elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmét, úgy a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve,
ha ezt a Pályázó másként kéri.
Abban az esetben, ha a Társaság valamely okból nem tesz intézkedéseket a benyújtott kérelem
nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatást adunk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat
panaszával és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg a Pályázót.

A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtott információk, valamint a
kérelem teljesítése díjmentes. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy méltányos összegű
adminisztratív díjat számíthatunk fel a kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban,
amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,
vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos
tárgyban három (3) hónapon belül benyújtott kérelmeket.
Abban az esetben, ha megalapozott kétség merül fel a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására
irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, a
személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.
A Pályázó jogai gyakorlásának teljessége érdekében a Társaság minden olyan címzettet tájékoztat
a jelen pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel személyes adatát közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Kérésre külön tájékoztatást nyújtunk e
címzettekről.
8.1.

A hozzáféréshez való jog

A Pályázó kérheti a Társaságtól, hogy nyújtson információt arra vonatkozóan, hogy a Társaság
kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben igen, úgy az alábbi információkat bocsátjuk
rendelkezésére:









az Adatkezelés célja(i);
a kezelt Személyes Adatok kategóriái;
azon Címzettek kategóriái, akik részére a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk;
amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására
tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;
ha a személyes adatokat nem a Pályázótól gyűjtöttük, a személyes adatok forrására vonatkozó
minden elérhető információ;

Amennyiben személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk,
úgy a Pályázónak joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.
A Pályázó kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes
adatainak másolatát. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű
díjat számíthatunk fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a jelen alpontban ismertetett jogának
gyakorlására vonatkozó kérelmet, úgy - amennyiben másként nem kéri - a személyes adatok
másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre.

8.2.

A helyesbítéshez való jog

A Pályázó kérheti, hogy a Társaság által kezelt pontatlan személyes adatait késedelem nélkül
helyesbítsük vagy, hogy az Adatkezelés céljára tekintettel hiányos személyes adatait, a kiegészítő
nyilatkozata alapján egészítsük ki.
8.3.

A törléshez való jog

A Pályázó kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül törölje a róla kezelt személyes adatait
amennyiben:






a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;
hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén, amennyiben a hozzájárulását visszavonta és az
Adatkezelésnek nincs más jogalapja;
a Tájékoztató 8.6. pontjának megfelelően sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak kezelése ellen
és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre;
a Személyes Adatok kezelése jogellenes volt;
a Személyes Adatokat a Társaság alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.

A jelen alpontban foglalt jogát nem gyakorolhatja amennyiben az Adatkezelés:







8.4.

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a Személyes Adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben a jelen alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:




vitatja a Személyes Adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
az Adatkezelés jogellenes, és a Pályázó ellenzi a Személyes Adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
a Társaságnak már nincs szüksége a Személyes Adatokra az Adatkezelés céljából, de a Pályázó
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy



sikeresen tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Pályázó
jogos indokaival szemben.

A jelen alpont szerinti sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett Személyes Adatokat a
tárolás kivételével csak a Pályázó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve annak valamely tagállama fontos közérdekéből kezelhetjük.
Amennyiben személyes adatának a kezelése kérelme alapján korlátozás alá esik, úgy előzetesen
tájékoztatni fogjuk az Adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
8.5.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Pályázó az alábbi esetekben jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott
Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket a Személyes Adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsuk:




az Adatkezelés a Pályázó hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben a Pályázó az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a Pályázó kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges; és
az Adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az technikailag megvalósítható, kérheti a Személyes Adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Tájékoztató 8.3. pontjában
részletezett törléshez való jogot. Az említett jog nem gyakorolható abban az esetben, ha az
Adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
A jelen alpontban foglaltak nem érinthetik hátrányosan mások jogait és szabadságait.
8.6.

A tiltakozáshoz való jog

A Pályázó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
Személyes Adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy a Társaság
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a Személyes
Adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a Személyes Adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, a Pályázó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozhasson a rá vonatkozó Személyes Adatok kezelése ellen, kivéve, ha az Adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
8.7.

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

A Társaságnál automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.
8.8.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés a Pályázó hozzájárulásán alapul, jogosult hozzájárulását bármikor
visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
Adatkezelés jogszerűségét. A Társaság biztosítja, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon
vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt.
9.

Jogorvoslati lehetőségek

9.1. A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása
Amennyiben a Pályázó úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó Személyes Adatok kezelése megsérti a
GDPR rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani egy felügyeleti hatóságnál, különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban. A Magyarországon működő felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu).
9.2.

Bírósághoz fordulás

Amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a hozzá benyújtott 9.1. pontban említett
panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy a Pályázó úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó
Személyes Adatok kezelése sérti a GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.
Az eljárást a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszék előtt vagy a Pályázó szokásos
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.
10. Egyéb körülmények
Jelen Tájékoztató 2022. január 1. napjától hatályos. Jelen Tájékoztatót a Társaság bármikor jogosult módosítani,
amelyről hirdetményi úton a www.euroleasing.hu weboldalon ad tájékoztatást az Érintettek számára.

1.

számú melléklet
Fogalmak

A Tájékoztatóban használt fogalmak a szövegben a következő jelentésekkel bírnak:
Adatkezelő: a Tájékoztató 1. pontjában meghatározott szervezet(ek).
Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége.
Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot az
Adatkezelő közli, függetlenül attól, hogy a Címzett az Adatkezelőtől illetve az Érintettől különböző harmadik
személy-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz (pl.: Magyar Nemzeti Bank a felügyeleti jogkörében végzett
vizsgálata során), nem minősülnek címzettnek.
Érintett: az Adatkezelő álláshirdetéseire jelentkező pályázók, akikre vonatkozóan az Adatkezelő Személyes
Adatnak minősülő bármilyen információt kezel. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 (általános adatvédelmi rendelet).
Személyes Adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján az Érintett közvetlenül vagy
közvetett módon azonosítható.
Tájékoztató: a jelen adatkezelési tájékoztató.
A Tájékoztatóban külön nem meghatározott fogalmak a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.

