Adatkezelési tájékoztató
a Complex Safety Kft.
munkaviszony létesítésének előkészítéséhez, illetve
kezdeményezéséhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozóan

A Complex Safety Kft. (a továbbiakban: Társaság) belső adatkezelési
folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi
adatvédelmi tájékoztatót alkotja.
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Társaságunk az álláshirdetésére az Érintett által megküldött pályázatában szereplő
személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adja.
Az Ön által megküldött pályázati anyagot a Társaságunk, mint adatkezelő
kezeli.
Tájékoztatjuk, hogy a Társaság a megüresedett állásait tipikusan álláspályázat
vagy álláshirdetés útján tölti be. Ezen hirdetéseket a Társaságunk a
https://www.jobinfo.hu/ honlapon teszi közzé.
Az álláshirdetéssel kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában a Jobinfo.hu
Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. D. lház. 2. em.,
elektronikus elérhetőség: info@jobinfo.hu ) is adatkezelőnek minősül. Az
általa végzett adatkezelésért azonban a Complex Safety Kft. nem vállal
felelősséget.
A jobinfo.hu Kft. adatkezelésével kapcsolatos tájékoztató elérhető a
https://www.jobinfo.hu/ oldalon (a jelen szabályzat elkészítésekor az
alábbi
közvetlen
linken:
https://www.jobinfo.hu/download/adatkezelesi_jobinfo.pdf?embedded
=true).
Amennyiben elektronikus vagy postai úton elküldi vagy személyesen eljuttatja
Társaságunk (a Complex Safety Kft.) részére pályázati anyagát (önéletrajz,
motivációs levél, egyéb Ön által megküldött pályázati anyag) álláshirdetésre
jelentkezés céljából, úgy a beküldést követően Társaságunk az abban szereplő
adatokat kezelni fogja a meghirdetett állás betöltése, valamint az Ön
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jelentkezésének elbírálása céljából. Az abban foglalt személyes adatok kezelését
valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint
kezeljük:
-

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.), valamint
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
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
(továbbiakban: Rendelet) szabályai és előírásai alapján végezzük.

A fentiek értelmében amennyiben Ön a pályázati anyagát az álláshirdetésre
történő jelentkezés céljából elküldi a Társaságunk részére, Társaságunk a Rendelet
6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalappal kezeli. Ön a jelentkezése
megküldésével egyúttal kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak
megfelelnek, azok közlése önkéntesen történt. Tájékoztatjuk, hogy személyes
adatait (pályázati anyagát) a Társaságunk senkinek nem továbbítja. A
Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése
érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó
informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési
intézkedést.
Az Ön pályázati anyagát a jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig,
a meghirdetett állás betöltéséig kezeljük, a jogviszony létesítése és fennállása
esetén a jogviszony megszűnéséig/megszüntetéséig kezeljük.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelése kizárólag a megfelelő munkatárs
kiválasztása céljából történik.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunk nem tart fenn jelentkezői adatbázist, így
kérjük, hogy csak konkrét pozícióra vonatkozó jelentkezést juttassanak el
Társaságunk részére.
Adatkezelő megnevezése: Complex Safety Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelőségű Társaság (székhely: 3900 Szerencs, Ondi út 28., elektronikus
elérhetőség: info@firesafety.hu )
Adatkezelés célja
Munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó adatok kezelése, a Társaság által
meghirdetett állás betöltéséhez szükséges kiválasztási folyamat lebonyolítása, és
a kiválasztás során a jelentkezők szakmai és emberi jellemzőinek, iskolai
végzettségének, korábbi munkatapasztalatának a megismerése annak érdekében,
hogy a megüresedett pozíció betöltésére a leginkább alkalmas személy kerüljön
kiválasztásra.
Kezelt személyes adatok:
A pályázó által az önéletrajzában és annak mellékletében megadott (különösen a
motivációs levélben szereplő) személyes adatok.
A Társaság nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől
gyűjt.
Adatkezelés jogalapja
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A Rendelet 6. cikk (1) b) pontja alapján, az a szerződés megkötését megelőzően
az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, a pályázat elbírálásához
szükséges.
Azzal, hogy Ön jelentkezik a Társaság álláshirdetésére, és ezáltal megküldi a
szükséges pályázati anyagot, egyértelműen jelzi azon szándékát, hogy
munkaszerződés kíván kötni a Társaságunkkal sikeres kiválasztás esetén, melyhez
szükséges az előzetes adatkezelés a kiválasztási folyamat során.
Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei
A Társaság nem továbbít személyes adatot más címzett részére.
Az Ön által átadott/megküldött személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon
munkavállalói és/vagy tulajdonosai jogosultak kezelni, akik a meghirdetett állás
betöltése kapcsán javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi
szervezet
Társaságunk nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi
szervezethez az Ön fenti személyes adatait.
Személyes adatok kezelésének időtartama
Társaságunk a jelentkezők személyes adatait – a benyújtott önéletrajzokat,
motivációs leveleket és egyéb a pályázó által benyújtott személyes adatokat - a
kiválasztási folyamat lezárultáig (azaz a sikeres pályázóval történő szerződéskötés
időpontjáig), de legkésőbb a benyújtást követő 3 hónapig kezeli.
A sikeres pályázó személyes adatait, akivel munkaszerződés megkötésére kerül
sor a jogviszony (a Társaság és a pályázó között létrejött munkaszerződés)
megszűnéséig/megszüntetéséig kezeli.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Egyik sem történik az adatkezelés során.
Személyes adatok szolgáltatása
A személyes adatok kezelése a pályázat elbírálásának és a kiválasztási folyamat
lefolytatásának alapvető feltétele.

II. Az Érintett jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan
Az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe
nem számít bele.
Tájékoztatáshoz való jog
Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság
jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.
Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
a Társaságtól tájékoztatást kérjen. Az Érintetett kérelmére a Társaság bármikor a
későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban
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van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz
hozzáférést biztosítunk:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel
Társaságunk a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve
különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) tájékoztatjuk továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az
Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve
bírósági eljárás megindításának joga;
g) ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó
minden elérhető információ;
h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott
logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett
erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt
követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme
érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával
élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a
tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az
érintett személyének azonosításához kötött.
Helyesbítéséhez való jog
Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítsük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe
véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos
személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.
Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Társaságunknak mielőbb
jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön
jogainak érvényesülését.
Törléshez való jog
Az Érintett (Ön) jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan
késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi
indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
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c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából
történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A Társaságunk az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további
adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett
feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza a személyes adatai
kezelést - az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb
adatoktól elkülönített kezelés biztosításával - amennyiben:
a) vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes
adatok pontosságát -;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de ha az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a
Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak
a)
b)
c)
d)

az Ön hozzájárulásával,
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.
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Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az Érintett személyes adatai kezelésének Társaságunk jogos érdeke
a jogalapja, úgy az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.
Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítjuk, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A Rendelet 6. cikk (1) b) pontja alapján - az a szerződés megkötését megelőzően
az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, pályázat elbírálásához
szükséges – kezelt adatokkal kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az
érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.
Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, az Érintett által a Társaság
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen
adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Az Érintett tehát
jogosult kérni, hogy személyes adatait a Társaság közvetlenül egy másik
adatkezelőnek küldje meg.

Az Érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend
Ön a fenti jogait az info@firesafety.hu e-mail címre megküldött elektronikus
levelében, vagy a Társaság 3900 Szerencs, Ondi út 28. szám alatti székhelyére
eljuttatott postai levélben. A Társaság az Ön kérelmének beérkezésétől számított
30 napon belül intézkedik a kérelem teljesítése érdekében, vagy tájékoztatja Önt
a teljesítés megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan:
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése
során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.:
5.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu ), vagy
- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az
ügyben soron kívül jár el.
Amennyiben az Érintett Bírósághoz fordul, úgy szabadon eldöntheti, hogy a
lakóhelye vagy a tartózkodási helye, vagy a Társaság székhelye szerint illetékes
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét (a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszéket
az
alábbi
weboldalon
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso
keresheti
meg).
Amennyiben a Társaság székhelye szerint kívánja a pert megindítani, úgy a perre
a Miskolci Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
Budapest, 2020. június 21.
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