ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Doka Kft-hez beérkező álláspályázatokban foglalt személyes adatok
kezeléséről
Álláspályázatának megküldésével hozzájárulását adja személyes adatainak az alábbi feltételekkel
történő kezeléséhez:
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar DOKA Kft. (a továbbiakban: a „DOKA”) az általa meghirdetett
állásokkal összefüggésben a pályázók személyes adatait célhoz kötötten, meghatározott ideig, az
alábbiakban foglaltaknak megfelelően kezeli.
Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben (a továbbiakban: az „Info tv.”) foglaltaknak megfelelően kerül sor. A törvényben
előírt kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről.
1. Az adatkezelő személye:
Magyar DOKA Kft.
cím: 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7.
cégjegyzékszám: 01-09-261300
telefonszám: +36 (1) 436 7373
e-mail: magyar@doka.com
webcím: www.doka.hu
2. Az adatainak a megadása önkéntes. A megadott hozzájárulás bármikor, indoklás nélkül
visszavonható. Ezt követően a személyes adatokat töröljük, az adatkezelést pedig megszüntetjük.
3. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása az Info tv. 5.§ (1) a) bekezdése alapján.
Amennyiben a meghirdetett állások betöltésével összefüggésben vita merül fel, és a hozzájárulását az
érintett a kezelt személyes adatok vonatkozásában visszavonja, akkor a kezelt adatokat megőrizzük az
6. pontban foglalt időtartamig a hatályos jogszabályokban foglaltak bizonyíthatósága, valamint az ezzel
kapcsolatos hatósági vagy bírósági eljárásban való felhasználhatósága érdekében. Ebben az esetben az
adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke lesz.
4. Az adatkezelés célja: a meghirdetett állások vonatkozásában a megfelelő jelölt kiválasztása, illetve
annak dokumentálása, hogy az adatkezelő a foglalkoztatással összefüggő törvényi kötelezettségeinek
(pl: egyenlő bánásmód követelménye) eleget tett.
5. A kezelt adatok köre:
Az álláspályázatban nevesített személyes adatok különösképpen a pályázó neve, születési helye, és
ideje, végzettsége, szakmai tapasztalatai.
6. Az adatkezelés időtartama:
A megpályázott állás betöltésétől számított 6 hónap. Amennyiben azonban ezen időtartam alatt a felek
között vita merül fel, akkor az ezzel kapcsolatos igények elévüléséig vagy az ennek tárgyában indult
jogvita lezárásáig kerülnek megőrzésre az adatok. Ezt követően az adatkezelő az adatokat törli, a
megküldött dokumentumokat pedig a pályázónak visszaküldi, illetve ilyen kérés hiányában azokat
megsemmisíti.
7. Az adatrögzítés módja:
Az emailen beérkező pályázatokat az adatkezelő elektronikus rendszerén elkülönítve tárolja. A papír
alapon beérkező pályázatokat az adatkezelő elektronikus rendszeren nem rögzíti, azokat elkülönítve
tárolja.

8. Adattovábbítás, adatfeldolgozás
A személyes adatai nem kerülnek átadásra harmadik személyeknek adatfeldolgozás vagy adatkezelés
céljából. Kivételt jelentenek ez alól azok az esetek, ha a DOKA-t jogszabály vagy bíróság, illetve
hatóság az adatok kiadására kötelezi.
9. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek: a meghirdetett állás vonatkozásában döntési
kompetenciával rendelkező személyek.
10. Adatbiztonsági intézkedések: Az email útján beérkező pályázatokban foglalt személyes adatai
elektronikus úton kerülnek tárolásra, az erre a célra kialakított zárt informatikai rendszerben. A
személyes adatokról biztonsági másolat készül napi gyakorisággal. A személyes adatok tárolásának
helye az adatkezelő székhelye. A papír alapon beérkező pályázatokat az adatkezelő elzárt helyen, papír
alapon őrzi székhelyén.
11. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
11.1. Tájékoztatáshoz való jog: Jelen adatvédelmi tájékoztató útján részletes tájékoztatást adunk
Önnek személyes adatai kezelésének körülményeiről, az adatkezelő kötelezettségeiről, illetve az Ön
jogairól.
Amennyiben további kérdése van, ismételten is tömör, átlátható, érthető, világos tájékoztatást adunk az
Önre vonatkozóan általunk kezelt személyes adatokról és azzal kapcsolatos egyéb információkról, így
például az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozás esetén
az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, hogy az Ön
adatait továbbítottuk-e harmadik személyeknek. Az Ön kérésére annak kézhezvételét követően a lehető
legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban válaszolunk.
2018. május 25. napjától kezdődően a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30
napon belül kell megtenni. Amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben ugyanezen határidőn belül,
a késedelem okának megjelölésével további 60 nap áll rendelkezésre a tájékoztatás megadására.
2018. május 25. napját követően Ön határozhatja meg a tájékoztatás formáját is. Amennyiben
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, így kap tájékoztatást kivéve, ha más formában kéri.
Amennyiben pedig a kérelme nyomán nem vagy nem határidőben teszünk intézkedéseket, panaszt
nyújthat be a felügyeleti szervhez (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat.
11.2. Helyesbítés kéréséhez való jog: ha bármely általunk kezelt személyes adata nem felel meg a
valóságnak, kérésére a személyes adatot helyesbítjük. Kérjük, hogy az adataiban bekövetkezett
változásról bennünket is tájékoztasson, s ezzel segítse elő, hogy minden esetben megfelelően tudjuk
tájékoztatni mind a termékeinkről, szolgáltatásainkról, mind pedig az Ön jogairól.
11.3. Törléshez való jog: Amennyiben az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, az adatait
haladéktalanul töröljük, adatkezelésünket megszüntetjük. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását
jogosult bármely időpontban, indoklás nélkül visszavonni.
11.4. Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2018. május 25. napjától jogosulttá válik arra, hogy kérje az
adatkezelés korlátozását, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
-vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás addig tart, ameddig az adatkezelő
ellenőrzi az adatok pontosságát
-az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését
-amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, de Ön jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
igényli azt
-tiltakozik az adatkezeléssel szemben, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő rendelkezik-e
kényszerítő jogos érdekkel.
11.5. Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2018. május 25. napjával jogosulttá válik az adathordozhatóságra
is. Ennek keretében az adatkezelő köteles arra, hogy az Ön kérésére az Ön személyes adatait széles
körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön rendelkezésére bocsássa vagy azt másik
adatkezelőnek továbbítsa.
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11.6. Tiltakozáshoz való jog: Ön nem tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, mivel az
adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Amennyiben azonban nem szeretné, hogy adatait a
továbbiakban kezeljük, jogosult adatai azonnali törlését kérni a 11.3. pont alapján.
11.7. Észrevételeit, kérdéseit, panaszát így jelezheti
A rendszerben tárolt személyes adatával és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését,
tiltakozását írásban vagy e-mailben tudja eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:
- postacím: 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7.
-Email cím: jozsef.kovacs@doka.com
-Adatvédelmi felelős: Kovács József
Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett személy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai
kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak
megsértése esetén, valamint bírósághoz is fordulhat.
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