Adatkezelési tájékoztató a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézményhez a
honlapon (www.normfapark.hu) meghirdetett álláspályázatra jelentkezők részére
Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye
Adatkezelő a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény (székhely: 1126
Böszörményi út 20. VI. emelet, 634. szoba, képviseletében: Mikó Gergely ügyvezető, a
továbbiakban: Intézmény), illetve az adatkezelésben illetékes munkavállalói, az adatkezelés helye e
munkavállalók munkavégzési helye
Jelentkezési adatokkal kapcsolatos adatkezelés
A honlapon „Karrier” cím alatt megtalálható allas@normafapark.hu e-mail címre küldött
üzenetével rendelkezésünkre bocsátott adatokat kizárólag az Ön által célzott álláspályázat
elbírálásához szükséges körben kezeljük.
adatkezelés célja: az álláspályázat elbírálása, kapcsolattartás
kezelt adatok köre: a jelentkező neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcíme, képesítési
adatai, fényképe, telefonszáma, e-mail címe, valamint az önkéntesen megadott bármely további
személyes adata, továbbá a felvételi folyamat alatt esetlegesen készített munkáltatói feljegyzés
adatkezelés jogalapja: a jelentkező GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása,
amely a jelentkezés megtörténtével, a személyes adatok megküldésével, mint ráutaló magatartással
megadottnak tekinthető.
adattárolás ideje: a jelentkezés keretében benyújtott (pl. önéletrajzban megjelölt) személyes
adatokat a pályázat elbírálásáig kezeljük. Az álláspályázat elbírálását követően jelentkezési üzenete
keretében benyújtott személyes adatai – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – törlésre
kerülnek. Az elbírálást követően csak az Ön kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása
alapján őrizzük tovább pályázatát, és csak akkor, ha annak megőrzésére a jogszabályokkal
összhangban álló adatkezelési cél elérése érdekében szükséges.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását az info@normafapark.hu e-mail
címre írásbeli kérelmével. Ebben az esetben a jelentkezéskor megadott, illetve megküldött
személyes adatok törlésre kerülnek. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása az
álláspályázat elbírálásának akadályát képezi, így a hozzájárulás visszavonásával a jelentkezés is
visszavontnak tekinthető.
Ön a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá élhet az
adatkezelés korlátozásához vagy az adatok törléséhez való jogával.
Társaságunk adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
-

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

Igényét bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per – az Ön választása alapján – a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Budapest, 2018.07.16.

