ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
– Munkaerő toborzásra vonatkozóan –

I.

PREAMBULUM

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató)
célja, hogy tájékoztatást adjon a HG Media cégcsoporthoz tartozó – alább megjelölt bármely –
gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) által a www.hgmedia.hu/karrier weboldalon
meghirdetett pozíciókra jelentkezők részére az megadott személyes adatok tekintetében
alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát a Társaság tiszteletben tartva a Szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő természetes személyek
magánszféráját - magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá a HG Media cégcsoport alábbi vállalatai tartoznak:
CÉGNÉV
HAMU és GYÉMÁNT Kft.
KOD Média Kft.
HG BackOffice Kft.

SZÉKHELY
1016 Budapest, Lisznyai utca 38.
1016 Budapest, Lisznyai utca 38.
1016 Budapest, Lisznyai utca 38.

A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen
adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201 1. évi CXII. törvény,
a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. Jelen Tájékoztató a Felületen folyamatosan elérhető.
A Társaság elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak
tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.
A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy a Felület használatával a Felhasználó önként
hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság személyes adatait
kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint és annak megfelelően, és ezt fenntartás nélkül
elfogadja. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével ezen hozzájárulását megerősíti.
A Felület böngészése és a Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg
adatot is szolgáltat.
A Felhasználó a Felület látogatásakor megadott hozzájárulásáéval, illetve a Szolgáltatás(ok),
azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével egyetért azzal, elfogadja és
hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és
ahhoz hozzájárul), hogy a Felület egyes részei látogatásához, egyes Szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása és ezt a
szolgáltatást a Felhasználó teljesíti.
A Társaság általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes,
kifejezett hozzájárulása alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felületet és Szolgáltatásainkat csak a 16 életévüket betöltött
személyek használhatják, illetve vehetik igénybe. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó
önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Társaságnak nem áll módjában a
hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának
tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a
hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Társaság a Szolgáltatás használata esetén a
törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
A Felületet és az egyes Szolgáltatásokat a Felhasználó saját álláskeresése céljából használja,
veszi igénybe. Ellenkező esetben a Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során
harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez
(pl. weboldal tartalom küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett
hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a
Felhasználó felel.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó
tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó
bármilyen következményért az Szolgáltató nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben
kifejezetten kizárja.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felület bármely tartalmi elemét, elnevezését,
elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse,
megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt
adatkezelések célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.
Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Társaságunk akár a saját maga, akár a Felhasználó
által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.
A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv. értelmező rendelkezései
között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

II. A TÁRSASÁG ÁLTALI ADATKEZELÉS

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja



















név,
e-mail cím,
legmagasabb iskolai végzettség,
nyelvismeret,
szakterület,
szakmai tapasztalat időtartama,
lakóhely,
munkakör,
fizetési igény,
szakmai erősségek,
önéletrajz
jelenleg van-e munkahelye (igen/nem),
telefonszám,
születési adatok,
anyanyelv,
fénykép,
személyiségi jegyek,
A
Felhasználó
munkához
jutásának
eredményes segítése, ezen belül a Felhasználó
pályázatának eredményeként álláslehetőség
felkínálása
Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt
feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett
törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével
azonnal törlődnek a személyes adatok. Az
érintett által megadott bármely személyes adat
törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke
alapján, elektronikus úton tájékoztatja az
érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed
az általa megadott e-mail címre is, akkor az
adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail
címet is törli.
A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1)
bek. a) pontja alapján, valamint a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja alapján

IV. AZ INFOTÖRVÉNY 6. § (5) BEKEZDÉSÉN ALAPULÓ ADATKEZELÉS
Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat Társaságunk törvény
eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.

Az adatkezelést megelőzően Társaságunk körültekintően mérlegeli, hogy az adatkezeléshez
fűződő jogi érdek és a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozása egymással arányban
állnak-e, erről tájékoztatja a Felhasználókat. A mérlegelés körében Társaságunk megvizsgálja az
adatkezelés célját, az érintett adatkört, valamint a hozzájáruláshoz kapcsolódó kérdéseket. Az
érdekmérlegelés során mind gazdasági, mind egyéb nyomós érdeket figyelembe veszünk.
V.
A
FELHASZNÁLÓK
ADATKEZELÉSSEL
KAPCSOLATOS
ÖNRENDELKEZÉSI JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

INFORMÁCIÓS

Tájékoztatjuk, hogy a jelen bekezdésben foglalt, illetve a Társaságunkhoz intézni kívánt bármely
megkeresést, kérelmet postai úton Társaságunk Felületen is közzétett mindenkori székhelyére
(jelenleg 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) vagy elektronikus úton az adatkezeles@hgmedia.hu
e-mail címre juttathatja el. A Társaság részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott
e-mail címről érkezett igényt a Társaság a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail
címről, valamint írásban benyújtott megkeresés esetén szükséges, hogy a Felhasználó, illetve
egyéb érintett igazolja felhasználói minőségét, személyazonosságát és az adattal fennálló
kapcsolatát.
i)

Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről
A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által
kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - személyes adatok továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Társaságunk a fenti kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás
módja a megkeresés módjához (e-mail, postai levél) igazodik. Amennyiben erre a
Felhasználó igényt tart, Társaságunk a tájékoztatást írásban, postai úton juttatja el a
Felhasználó részére.
Társaságunk a tájékoztatást az Infotörvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ában
meghatározott esetekben megtagadhatja, ez esetben írásban közli a Felhasználóval, hogy
a felvilágosítás megtagadására az Infotörvény mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat [v) pont].
Amennyiben a Társaság adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az
adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett
személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő
igazolása mellett megkeresést intézhet a Társasághoz (adattörlés, zárolás, helyesbítés,
tiltakozás, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás).

ii)

A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes
adat Társaságunk rendelkezésére áll, a személyes adatot Társaságunk a Felhasználó
kérelmére helyesbíti.

iii)

A személyes adatok törlése vagy zárolása iránti kérelem - a kötelező adatkezelés
kivételével
A Felhasználó kérelmére a Társaság törli vagy zárolja a személyes
adatokat. Társaságunk a Felhasználó kérelmén túlmenően törli a
személyes adatot, ha
- kezelése jogellenes,
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett Társaságunk zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha
a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a
Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot Társaságunk kizárólag addig
kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Társaságunk megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A fenti kérelmeknek megfelelő intézkedésről (helyesbítés, zárolás, megjelölés és törlés)
Társaságunk értesíti a Felhasználót továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította, kivéve, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a
Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben Társaságunk a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó
hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem
elutasítása esetén a Felhasználó bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat [v) pont].
A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve hiteles
másolatának a Szolgáltató ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó
bármely közeli hozzátartozója, illetve a hagyatékban részesülő személy kérheti a
Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok
törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően.

iv)

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó Társaságunkhoz eljuttatott kérelmében tiltakozhat személyes adatainak
kezelése ellen, ha
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.
Amennyiben Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja,
az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az
adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről
értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Társaságunk a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő Hirdető részére, ha Társaságunk egyetértett
a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
v)

Bírósági jogorvoslat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való
fordulás lehetősége
Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: + 361/391-1400, fax + 36-1/391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)
bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok
kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll.
A Felhasználó bírósághoz fordulhat:
-

a felvilágosítás megtagadása,
a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
jogainak megsértése esetén, továbbá
ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha
Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi
Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint - a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha Társaságunk a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha
Társaságunk, illetve más adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy
az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Felhasználó személyiségi jogát
megsérti, a Felhasználó Társaságunktól sérelemdíjat követelhet.
Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a
fent eljárások kezdeményezését megelőzően forduljanak bizalommal Társaságunkhoz.
Tájékoztató
módosítása
A Társaság jogosult a jelen Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett
(Felületen történő tájékoztatás) egyoldalúan módosítani. A módosított
rendelkezések - a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és
a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltatás közzétételt
követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó
vonatkozásában.
Tájékoztató 2018.
május 25. napjától
hatályos

