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Pályázók Adatkezelési Tájékoztatója

A  CERVA Magyarország Kft. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.), mint Adatkezelő (a továbbiakban:
Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban:  Info tv.)  14.§  a)  pontja,  valamint  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2016/679 Rendelete
(General  Data Protection Regulation) (a továbbiakban:  GDPR)  13.  cikke  alapján a jelen  Pályázók Adatkezelési
Tájékoztatóját (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) adja ki az Adatkezelőnél állás betöltésére jelentkezők
(a továbbiakban: Pályázó) részére a személyes adatok kezelése vonatkozásában.

Az  Adatkezelő  kinyilvánítja,  hogy  adatkezelési  tevékenységét  –  megfelelő  belső  szabályozások,  technikai  és
szervezési  intézkedések  meghozatalával  –  úgy  végzi,  hogy  az  mindig  megfeleljen  a  vonatkozó  jogszabályi
előírásoknak és elvárásoknak.

Az Adatkezelő elsődleges feladata,  hogy meghatározza az általa kezelt  személyes  adatok körét,  az adatkezelés
jogalapját, célját, az adatkezelés eszközeit, módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a személyes adatokhoz történő jogosulatlan
hozzáférést,  az  adatok  megváltoztatását  és  jogosulatlan  nyilvánosságra  hozatalát,  felhasználását,  továbbá
biztosítsa a törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelmet.

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése és védelme körében előírt tájékoztatási kötelezettségeinek az alábbiak
szerint tesz eleget. Az Adatkezelési Tájékoztató rendszeres felülvizsgálata, annak hatályosítása, jogszabályoknak
történő megfeleltetése, szükség szerinti módosítása az ügyvezető felelősségi körébe tartozik.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Társaság honlapján (https://www.cerva.com/hu/hu) közzétett Általános
Adatvédelmi  Tájékoztatóval  együtt  érvényes.  A  jelen  Tájékoztatóban  nem  szabályozott  kérdésekben  az
Általános Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései irányadók.

1. Adatkezelő

Az adatkezelő alapadatai:

név: CERVA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

levelezési cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-931820

honlap címe: https://www.cerva.com/hu/hu
e-mail cím: kereskedelem@cerva.com
telefon: +36 1 362 0712

képviseli: Kelemen György ügyvezető önállóan
kapcsolattartó: Kelemen György ügyvezető (kereskedelem@cerva.com)

2. Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya

Jelen  Adatkezelési  Tájékoztató  személyi  hatálya  kiterjed  az  Adatkezelőhöz  önéletrajzát  és  jelentkezési
dokumentációját (pályázat, motivációs levél, kísérőlevél, stb.) benyújtó pályázóra (a továbbiakban: Pályázó), mint
érintettre.

Jelen Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő munkaviszony előkészítésével kapcsolatos adatkezelésére. A
Tájékoztató tárgyi hatálya nem terjed ki a munkaviszony létesítésével, a munkaszerződés teljesítésével, esetleges
módosításával,  megszüntetésével  kapcsolatos,  továbbá  az  érintettnek  a  munkaviszonyban  folytatott
tevékenységével kapcsolatos adatkezelésekre, ez utóbbiakról az Adatkezelő külön tájékoztatóban rendelkezik, amit
a munkaviszony létesítése során bocsát rendelkezésre.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Pályázónak, mint érintettnek az Adatkezelővel történő munkaviszony létesítésére irányuló
kiválasztásához szükséges belső  eljárás  lefolytatása,  a  jelentkezés  eredményességének megállapítása,  a  Pályázó
kiválasztása esetén a munkaszerződés előkészítése.
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Pályázók Adatkezelési Tájékoztatója

4. Az adatkezelés jogalapja

A Pályázó által a pályázati dokumentációban foglalt,  és a pályázati eljárásban önkéntesen megadott személyes
adatok vonatkozásában megvalósuló adatkezelés a Pályázó hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pont]. A Pályázó által a kiválasztási eljárás során kitöltött készség- és/vagy kompetencia tesztek kitöltése, és az
ezekben önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése a Pályázó hozzájárulásán alapul [GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pont].

A  hozzájárulás önkéntességét  az Adatkezelő  akként  biztosítja,  hogy a Pályázó,  mint  érintett  valódi,  befolyástól
mentes döntési joggal rendelkezzen a hozzájárulás megadását és visszavonását illetően. A Pályázó hozzájárulását
bármikor  visszavonhatja,  mely  esetben  az  Adatkezelő  haladéktalanul  gondoskodik  a  Pályázó  által  átadott
személyes adatok törléséről, amennyiben azok tárolására más jogalap nem áll fenn.

A  Pályázó  kiválasztása,  valamint  a  munkaszerződés  megkötésének  előkészítése  esetén  az  adatkezelés  további
jogalapja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

5. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a Pályázók vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeli:

 a munkaviszony létesítését megelőzően a Pályázó által az Adatkezelő részére a kiválasztási folyamatban
önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatok, valamint

 kiválasztás esetén a munkaviszony létesítéséhez szükséges személyes adatok.

Ilyen személyes adatok lehetnek különösen: személyazonosító adatok (név, lakcím, anyja neve, születési helye és
ideje),  végzettséget,  képzettséget  igazoló  adatok,  bérigény,  fénykép,  e-mail  cím,  telefonszám,  munkaviszony
létesítése esetén a munkaszerződés előkészítéséhez szükséges személyes adatok. Ide tartozik továbbá minden olyan
személyes  adat,  amelyet  a  Pályázó  a  kiválasztási  folyamatban  benyújtott  dokumentumokban  (önéletrajz,
motivációs levél, kísérőlevél), valamint a kiválasztási folyamat szóbeli szakaszában önkéntesen megadott.

A személyes adatok forrása a Pályázó.

A Pályázók vonatkozásában az Adatkezelő különleges személyes adatot semmilyen körülmények között nem kér, az
Adatkezelő  Pályázók  személyes  adatainak  különleges  kategóriáit  nem  kezeli,  kivéve  ez  alól  a  megváltozott
munkaképességre vonatkozó adatokat, amennyiben az a munkaviszony létesítése szempontjából releváns.

6. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a munkaviszony létrejötte meghiúsulásának időpontjáig (legkésőbb a pozíció betöltését  követő 3
hónap  elteltéig),  illetve  a  Pályázó  által  az  önkéntesen  megadott  hozzájárulása  visszavonásának  időpontjáig
(amelyik korábban bekövetkezik) kezeli a Pályázó által átadott személyes adatokat.

A  munkaviszony  meghiúsulását  (pozíció  más  Pályázó  általi  betöltését),  valamint  a  Pályázó  hozzájárulásának
visszavonását követően a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

7. Adatfeldolgozó, címzettek, adattovábbítás

Az Adatkezelő által megvalósított személyes adatkezelés során a Pályázók személyes adatait a munkáltatói jogok
gyakorlására jogosult személyek, valamint az Adatkezelő toborzással és munkaüggyel foglalkozó munkatársai –
munkaköri feladatuk ellátása keretében – a munkavégzéshez szükséges körben ismerhetik meg.

8. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A tudomány és technológia állása és a
megvalósítás  költségei,  továbbá az adatkezelés  jellege,  hatóköre,  körülményei  és  céljai,  valamint  a természetes
személyek  jogaira  és  szabadságaira  jelentett  változó  valószínűségű  és  súlyosságú  kockázat  figyelembevételével
megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a kezelt személyes adatok védettek legyenek, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és megváltoztatását.
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Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat bármilyen jogalappal
továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő az alábbi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz illetéktelen
személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, módosíthassa vagy törölhesse:

 a  kezelt  személyes  adatokat  kizárólag  az  Adatkezelő  arra  feljogosított  alkalmazottai,  valamint  az
adatkezelés  érdekében  igénybe  vett  adatfeldolgozók  ismerhetik  meg  a  tevékenységükhöz  szükséges
mértékben és körben;

 az informatikai rendszerek biztonsága érdekében azokat tűzfallal  védi,  a külső-  és belső adatvesztések
megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó szoftvereket használ;

 a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti, és ennek megfelelően kezeli;
 a feladatkörükben személyes adatot kezelő munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

fokozott titoktartási kötelezettséget ír elő;
 a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza;
 az  elektronikus  adatfeldolgozást,  nyilvántartást  számítógépes  program  útján végzi,  amely  megfelel  az

adatbiztonság követelményeinek;
 az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férhetnek hozzá,

akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van;
 a  személyes  adatok  védelme  érdekében  gondoskodik  az  elektronikus  úton  folytatott  bejövő  és  kimenő

kommunikáció biztonságáról;
 előírja,  hogy  a  folyamatban  levő  munkavégzés,  feldolgozás  alatt  levő  iratokhoz  csak  az  illetékes

munkavállalók  (ügyintézők)  férhetnek  hozzá,  a  személyzeti,  a  bér-  és  munkaügyi  és  egyéb  személyes
adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani;

 biztosítja az adatok és az adathordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét;
 biztosítja  az  informatikai  rendszerek  naplózását  és  elemzését  a  hozzáférések  és  hozzáférési  kísérletek

vonatkozásában.

9. Érintetti jogok

Ön, mint Pályázó az Adatkezelő által kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, bármikor
kérelmezheti  adatainak  helyesbítését,  törlését  vagy  kezelésük  korlátozását,  továbbá  a  jogos  érdeken  alapuló
adatkezelés ellen tiltakozhat. Önnek joga van a jogorvoslathoz. Jogairól az alábbiakban tájékoztatjuk részletesen:

9.1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő jelen dokumentumban nyújt tájékoztatást Önnek az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről:
az  adatkezelés  céljáról,  jogalapjáról,  időtartamáról,  az  adatkezelő  személyéről  és  elérhetőségeiről,  a
személyes adatok címzettjeiről, az adatkezelés céljáról, az Ön jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

9.2. Hozzáférési jog

Ön  jogosult  arra,  hogy  az  Adatkezelőtől  visszajelzést  kapjon  arról,  hogy  személyes  adatainak  kezelése
folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos
információkhoz hozzáférést kapjon. Kérésére az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az Ön
rendelkezésére  bocsátja.  A  további  másolatokért  az  Adatkezelő  az  adminisztratív  költségeken  alapuló
ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat rendelkezésre bocsátása nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságát.

9.3. Helyesbítéshez való jog

Ön  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  Adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül  helyesbítse  az  Önre
vonatkozó,  pontatlan  személyes  adatokat.  Ön  jogosult  arra,  hogy  kérje  a  hiányos  személyes  adatok
kiegészítését az adatkezelés céljára való figyelemmel.
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9.4. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg ez ellenőrzésre kerül);
 az adatkezelés jogellenes és Ön az adatok törlése helyett az adatkezelés korlátozását kéri;
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatok kezelésére, azonban Ön igényli azokat

jogi igények előterjesztéséhez;
 Ön tiltakozott  az adatkezelés ellen (amíg megállapításra nem kerül,  hogy az Adatkezelő jogos

érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben).

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével –
csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. Az
adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

9.6. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
az Adatkezelő jogos érdekéből  történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön személyes
adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják,  amelyek  elsőbbséget  élveznek  az  Ön  érdekeivel,  jogaival  és  szabadságaival  szemben,  vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.7. Jogorvoslathoz való jog

Ön  jogosult  arra,  hogy  panaszt  tegyen  a  felügyeleti  hatóságnál  vagy  bírósági  jogorvoslattal  éljen,  ha
megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogszabályokat.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adataival szemben bármilyen kérdése, kételye merül fel,
illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt bármikor megteheti a fent megadott elérhetőségeken.
Az Adatkezelő az Ön kérését indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja, és – amennyiben az lehetséges –
intézkedik a kérés teljesítése érdekében, amelyről (vagy amelynek elmaradásáról, ennek indokairól és a
jogorvoslati lehetőségekről) Önt írásban tájékoztatja.

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;
honlap: http://naih.hu  levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;
e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu)  jogainak  érvényesítése  érdekében  vizsgálatot,  illetve  hatósági  eljárás
lefolytatását  kezdeményezheti  arra  hivatkozással,  hogy  személyes  adatai  kezelésével  kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Ön az adatkezelési műveletekkel összefüggésben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő
vagy  adatfeldolgozó a  személyes  adatait  az  ezekre  vonatkozó jogszabályi  rendelkezések  megsértésével
kezeli. A bírósági eljárás a törvényszék hatáskörébe tartozik, amely – az Ön választása szerint – az Ön
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.
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