Alláshitdetés ekhez kapcs olód ő adatkezelé s ek kérdései

A megiiresedett
s

állás betöltéséhez szükséges láváIasztást folyamat során szükséges a jelentkezők
zemélyes adatainak kez elés e.

I.

Az adatkezelés jogalapia

Az

őnélettajz' a moivációs levél és az esetlegesen a jelentkező által megküldött további személyes
adatok kezeléséte a jogalapot a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja ad. A Rendelet e pontja
szednt jogszerű, az adatkezelés' amennyibefl az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az éintett az egyk ÍéI,vagy az a szetződés megkötését megeIőzően az

édntett kétésétetöténő lépésekmegtételéhezszükséges. A meghirdetett á|]ásta történő
jelentkezés esetében a je|enrkező által megküldött adatok kezelésének iogalapja ez esetben tehát
az,hogy az étjntett kéréséreaTátsaságlépéseket tegyen a felek közötti munkaviszony létesítésére
vonatkozó szetződés megkötését mege|őzően.

A

személyes adatok kezelésétejogalapot adhat továbbá a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
(l'ozzájátulás) és f) (ogos érdek) pontja is attól fiiggően, hogy az adatkezelő mely jogalap
használatát tatt1a a leginkább hatékonynak.
II.

Előzetes táiékoztatáts teliesítése

A

megütesedett állásta történő jelentkezés során megküldött személyes adatok kezelésének
1et7emzőttő| az adatkezelőnek tájékoztatnakell az édntetteket az ButőpaiPat|ament és a Tanács
f'U) 2016/679 tendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
töténő védelméről és az t7yen adatok szabad áram7ásárőI, valamint a 95 / 46 /EK irányelv hatályon
kívül helyezésérőI (általános adawédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) 13.
cikke szerint.

Jelen esetben az énntettnek a jelentkezése megküldése előtt, vagy azzal egyidejűleg szükséges
táiékoztatátst adni az adatkezelés iellemzőitől, mely több módon történhet, az alátbbiak
szerint.
1.

Az

állásjelentkezéshez kapcsolódó személyesadat_kezelés 1etlemzőke vonatkoző táiékoztatőt

a Társaság honlapián, valarirint ^
linket,
elhelyezni
az online álláshirdetésben.
mutató
vagy
wtalást
szükséges
táiékoztatőfa
A liflk elhelyezésével biztosíthatő az előzetes tájékoztatás, hiszen az őné|ettaiz megküldésének
aiánlott kőzzétenni könnyen megta|álhatő helyen

feltétele a tá1ékoztatás megismerése.

Vannak mát o\yan álláshitdetési portálok, ahol lehetséges csatolmányokat is feltölteni az egyes
hitdetésekhez.Ilyen esetben csak fel kell tölteni a tájékoztatőt az át7áshkdetéshez.
2.

álláshirdetés a he\i
Ámennyiben a link elhelyezésére nincs lehetőség online módon vagy
^z
ujságban, esetleg kiplakátozva jelenik meg' akkot a hirdetés szövegében utalni kell atta, hogy
a honlapon megtalálható a táiékoztatő, annak megismerése szükséges a jelentkezés
megküldését megelőzően.
a

3.

Ámennyiben az állásjelentkezés megkti{désétmegelőzően az adatkezelőnek nincs lehetősége atra,
hogy bizonyíthatőan lehetőséget biztosítson az érintett számáta, hogy a tájékoztatőt megisme{e,
akkor a ielentkezés fogadását követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az étintettet a
személyes adatkezelés jellemzőiről.

Ez

legegyszetűbben

a

tájékoztató, vagy

a linkje megküldésével teljesíthető az élintett áIta|

megadott e-mail címte.
Y á|as zlev é| i ava s latunk:

,,Tisztelt

I

I(öszönjük, hogy jelentkezett a PERI(oNS DHo Dunaújvárosi Hőszo|gáItatő I(orlátolt
Felelősségű Tátsaság á|tal meghirdetett (. .'. . .'.'. .') poziciőra. PáIyázatának elbtáIása
foIyamatban van. Szíves ttirelmét kér1ük a döntés meghozatdrátg,

A

páIyázatl anyagában megküldött személyes adatokat az alábbi linken elérhető
csatolt adatkezelés i tájékoztatőb an írtak s z ednt kez elj ük.

/ a ie\enlevélhez

Üdvözlettel'
. , ,:.,,

4.

,,Betepülő'' (nem két/vátt) önélettaizok esetében szükséges személyes áwéte| esetén az
áwételkor az adatkezelési táiékoztatőt rendelkezéste bocsátani az éintett részére.
Elektronikusan,'betepiilő"

önéIeÚaizok esetén a 3' pontban íttak szerint szükséges e|járn.
*rlq.)krk

Iu.

Szervezetenbelüli hozzáfétésekszabályozása

Szükséges a jelentkezők személyes adataihoz történő Tátsaságon belüli hozzáfétések pontos
szabályozása annak biztosítására, hogy ne ismethessék meg illetéktelenek ezen adatokat. Á
személyes adatok megismerésére l<tzárő|ag a l<tválasztási folyamatban 1avaslattételi vagy döntési
jogosultsággal rendelkezó munkavállalók vehetnek részt.

IV. Az

adatkezelés időtartama

Egy konkét munkaköt betöltéséhez kapcsolódő adatkezelésre áItalánosságban az á]7ás végleges
betöltéséig, tehát akár a púbatdő \ejáttátg lehet jogszerűen lehetőség. A |<tvá|asztást folyamat
végleges |ezárását követően szükséges az e-maiiben és p^p+ alapon kapott önéletrajzok
megsemmisítése, amennyiben az adatkezelés céIja l<tzárőIag az állás betöltése volt. Az
adatkezelőnek visszamenőlegesen is tötölnie kelf az e-mailben tárolt, kotábbi álláshirdetések
kapcsán kapott önéletraizokat is.
Előfotdulhat o|yan eset, hogy akjvá|asztási folyamat valami miatt megakad' esetleg a|<tváIasztás
során születik döntés atő|,hogy mégsem keriil betöltésre a pozícíő, ilyen esette per]ig szűkséges
egy, objektív adatkezelési hatátldő meghatározása is. Javasolt ezért az álláhitdetés feladásátőI
számitottlegfeliebb egy-másfél évben meghatátozni az objektív időtatamot is.

','.'

z

Amennyiben a Társaság önéIeta1z adatbázis kíván létrehozni, ez elkülönül adatkezelési célnak
minősül és csak előzetes hozzájáruIás alapján lehetséges. Az őnéIetajz adatbázishoz kapcsolódó
adatkezeléshez szükséges hozzájátulás megszetezhető akár később, a szeméIyes inte!ú során is.

