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Állásra jelentkezők adatainak kezelése külön hozzájárulás alapján elnevezésű kapcsolatos adatkezelés összefoglaló 

táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

az 

Adatkezelő 

az érintettel 

kapcsolatba 

léphessen és 

számára 

állást 

ajánlhasson, 

ha számára 

megfelelő 

pozíció nyílik 

meg a 

hozzájárulás 

megadásától 

számított 2 

éven belül 

Önkéntes 

hozzájárulás 

(GDPR 6. cikk 

(1) a)) 

Minden 

természetes 

személy, aki az 

Adatkezelő 

által 

meghirdetett 

álláspályázatra 

jelentkezik és 

hozzájárul 

adatainak a 

pozíció 

lezárását 

követő 2 évig 

történő 

kezeléséhez 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában. 

2 év, vagy 

korábban, ha 

érintett kéri 

adatainak 

törlését 

Elektronikusan, 

manuálisan 

Érintettek  

 

1. Adatkezelő: Krupp és Társa Kft., székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 52-

54., e-mail cím: kapcsolat@krupptsa.hu, tel.: 23-445-769, adatvédelmi 

tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu 

 

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy hozzájárulhassanak 

ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adataik kezelését a nyitott pozíció 

lezárását, tehát a pozíció betöltését követő 2 évig kezelhesse. 

 

Mi az adatkezelés jogalapja? 

 

2. Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul 

(GDPR 6. cikk (1) a)). 

 

Kik az érintettek? 

 

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által 

meghirdetett álláspályázatra jelentkezik és hozzájárul adatainak a pozíció 

lezárását követő 2 évig történő kezeléséhez. 

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai? 

 

4. A kezelt adatok köre és célja weboldalon keresztül történő jelentkezés 

esetén: 

 

név*     azonosítás 

e-mail cím*    kapcsolattartás 

város*     jelentkezés 

telefonszám*    kapcsolattartás 

fizetési igény*    kiválasztás 

megpályázott pozíció neve* jelentkezés beazonosítása 

feltöltött önéletrajz adatai*  kiválasztás 

hozzájárulás megadásának 
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időpontja*    bizonyítás 

a 2 évig történő kezelés  

hozzájárulás megadásának 

időpontja*    bizonyítás 

         

Mi az adatkezelés célja? 

 

5. Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő az érintettel kapcsolatba 

léphessen és számára állást ajánlhasson, ha számára megfelelő pozíció 

nyílik meg a hozzájárulás megadásától számított 2 éven belül. 

 

Meddig tart az adatkezelés? 

 

6. Adatkezelés időtartama:  

a. 2 év a hozzájárulásban meghatározottak szerint, vagy  

b. korábban, érintett kérésére törlésig (ha nincsen azt kizáró jog) 

 

Mi az adatkezelés módja? 

 

7. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik. 

 

Honnan vannak az adatok? 

 

8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Történik adatközlés harmadik fél számára? 

 

9. Adatközlés:  

a. a felvételt nem nyert érintett adata harmadik fél számára nem kerül 

közlésre.  

b. a felvételt nyert érintett jogszabályban (pl. 2017. évi CL. tv.) 

meghatározott adatait a könyveléssel/bérszámfejtéssel megbízott 

adatfeldolgozó, a Lintax Kft. felé átadja, amelyről tájékoztatja az 

érintetteket, továbbá bejelenti az érintettet az adóhatóság felé, 

amely adattovábbítás. 

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

 

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen 

nem történik. 

 

Milyen jogai vannak az érintettnek és azokkal hol, hogyan élhet? 

 

11. Az érintettek jogaikkal 

 a hozzájárulás visszavonásának joga, 

 a hozzáférés joga (érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől 

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
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kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés 

körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon),  

 a helyesbítés joga (érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat),  

 a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog (érintett jogosult 

arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, 

egyéb jogalapja, tiltakozás esetén s nincs elsőbbséget élvező jogszerű 

ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, 

továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell), 

 az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog (érintett jogosult arra, hogy 

kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban 

meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és a tároláson kívül 

más műveletet az adattal ne végezzen),  

 tiltakozáshoz való jog (érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével 

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 

6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen),  

 az adathordozhatósághoz való jog (érintett jogosult arra, hogy a rá 

vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az 

adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak), 

 

a kapcsolat@krupptsa.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más 

elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. 

 

12. Amennyiben érintett úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, panasszal fordulhat 

a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a 

lakóhelye szerint illetékes bírósághoz és többek között sérelemdíjat 

követelhet. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy adott 

joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy 

adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni 

köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy 

jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a 

joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az 

Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az 

érintettet és arról nyilvántartást vezet. 

 

Adatkezelő milyen adatbiztonsáti lépések tesz az adatok védelme 

érdekében? 

 

13. Az Adatkezelő a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, 

hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira 
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és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt 

végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű 

adatbiztonságot garantálják. 

 

14. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében 

gondoskodik különösen:  

 az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő 

rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,  

 az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 

 az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, 

valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan 

megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,  

 az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,  

 arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek 

kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes 

adatokhoz férjenek hozzá, 

 arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes 

adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították 

vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 

rendelkezésére  

 arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely 

személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő 

rendszerbe 

 a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó 

szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, 

módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  

 arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható 

legyen. 

 arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése 

során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes 

adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen 

megváltoztatni. 

 

15. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet 

arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem 

szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) 

megtagadja. 
 


