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1. Szabályzat célja
A Weboldal tulajdonosa és működtetője a Labor Hiring Consulting Korlátolt Felelősségű
Társaság (Cg. 08-09-027005, székhely: 9222 Hegyeshalom, Miklóshalmi utca 1.,
nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban “Adatkezelő”). A
jelen tájékoztató célja, hogy ismertesse a Honlap üzemeltetése során alkalmazott
adatvédelmi, adatkezelési elveket és szabályokat az adatkezeléssel érintett személyek előtt.
A jelen Tájékoztatóból megismerhető, hogy a Honlap üzemeltetése során:









kik azok, akik az érintettek személyes adatait kezelik?
milyen személyes adatok kezelésére kerül sor?
melyek az adatkezelés céljai?
az Adatkezelő milyen alapon jogosultak a személyes adatok kezelésére?
mely személyeknek kerülhetnek átadásra az érintettek személyes adatai?
meddig kerülnek tárolásra az érintettek személyes adatai?
milyen jogokkal élhetnek az érintettek az Adatkezelőnél, illetve a felügyeletnél?
milyen cookie-k kerülnek alkalmazásra a Honlapon?

Továbbá adatvédelmi tájékoztatónk meghatározza, hogy a Labor Hiring Consulting
Korlátolt Felelősségű Társaság milyen módon kezeli, gyűjti és használja fel a Társaság
munkaerő-közvetítői, munkaerő-kölcsönzési és egyéb szolgáltatásait igénybe vevők
személyes adatait.

2. Fogalommeghatározások
A jelen Szabályzatban hivatkozott egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
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az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az
őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több
tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben
kerül sor; vagy
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy
valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

3. Személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).
Személyes adat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető (célhoz kötöttség elve).
A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell,
hogy legyenek, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk (adattakarékosság elve).
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A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden
ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék
(pontosság elve).
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
(korlátozott tárolhatóság elve).
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és
bizalmas jelleg elve).

4. Adatkezelő személye és az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei
Adatkezelő:
Cégnév: Labor Hiring Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9222 Hegyeshalom, Miklóshalmi utca 1.
Cégjegyzékszám: 08-09-027005
Adószám: 25146996-2-08
Adatkezelő e-mail címe: lhc@lhc-hungary.hu

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei:
Név: Dr. Tóth-Árvai Viktória
E-mail: lhc@lhc-hungary.hu

5. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő az általa végzett adatkezeléshez adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik a
személyes adatok kezelését az Adatkezelő nevében, és utasításainak megfelelően végzik.
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Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:
I. Adatfeldolgozó:
Cégnév: InterWORD Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2. tetőtér 2.
Cégjegyzékszám: 19-09-506505
Adószám: 12870305-2-19
Telefon: +36 88 788 066
E-mail: info@interword.hu
Adatfeldolgozás célja: domain, webtárhely és e-mail szolgáltatás
II. Adatfeldolgozó:
Cégnév: Silver Frog Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Pannónia u 102.
Cégjegyzékszám: 01-09-906471
Adószám: 14497449-2-41
Telefon: +36 1 550 7575
E-mail: info@silverfrog.hu
Adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltatás és e-mail szolgáltatás
III. Adatfeldolgozó:
Cégnév: INTEGRITY Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai u. 6.
Cégjegyzékszám: 07-09-003739
Adószám: 11115139-2-07
Telefon: +36 1 450 2660
E-mail: info@integrity.hu
Adatfeldolgozás célja: domain szolgáltatás
IV. Adatfeldolgozó:
Cégnév: MailChimp/The Rocket Science Group,LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
E-mail: privacy@mailchimp.com
Adatfeldolgozás célja: hírlevélre való feliratkozás és hírlevél küldése
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az
adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.
6. Adatkezelés célja
Személyes adatait az alábbi általános célokból fogjuk kezelni:




Piackutatás, használati statisztikák létrehozása céljából;
szolgáltatás hatékonyságának mérése és fejlesztése céljából;
hírlevélre való feliratkozás esetén az érintettel való kapcsolattartás, valamint közvetlen
üzletszerzés célú megkeresés céljából;
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Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények
érvényesítése céljából;
Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása
céljából

Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban az egyes adatkezelések során pontosan meghatározza
az adatkezelés célját.

7. Az adatkezelés jogalapja
Adatkezelésre a következő jogalapok legalább egyikének fennállása esetén kerülhet sor:
-

-

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges;
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban az egyes adatkezelések során pontosan meghatározza
az adatkezelés jogalapját.

8. Egyes adatkezelések
8.1. A Honlap használatával összefüggő adatkezelés
Kezelt adatok köre
A Weboldal látogatása során a következő adatokat gyűjtjük össze Önről:


IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, weboldal
látogatásának dátuma és ideje, az Ön által meglátogatott weboldal címe („Naplózási
Adatok”)

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépők számítógépei, mobil eszközei
egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az
adott számítógépet használó látogató.
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A Naplózási Adatok önmagukban az érintett személyazonosságának megállapítására nem
alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva
alkalmasak arra, hogy segítségükkel az érintettre vonatkozó következtetéseket lehessen
levonni. A Naplózási Adatokat az Adatkezelő abban az esetben kapcsolja össze az érintett
általa kezelt egyéb személyes adataival, ha az érintett a profilalkotáshoz és automatizált
döntéshozatalhoz hozzájárulást adott.

Adatkezelés célja
Az Adatkezelő a weboldal használata során a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:




Piackutatás, használati statisztikák létrehozása;
szolgáltatás hatékonyságának mérése és fejlesztése;
visszaélések megelőzése, feltárása, kivizsgálása.

Adatkezelés jogalapja
A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Adatkezelés időtartama
A hozzájáruláson alapuló adatkezelést az Adatkezelő a hozzájárulás érintett általi
visszavonásáig végzi.
Adattovábbítás
A fenti célok érdekében személyes adatait a következő címzetteknek továbbítjuk:
– IT-szolgáltatóink;
– hozzájárulását követően, a jelen tájékoztatóban rögzített adatfeldolgozók részére.
A fent felsorolt címzettek közül néhányan az Ön országán kívül találhatóak vagy a
személyes adatokat nem az Ön országa területén tárolják vagy dolgozzák fel. Cégünk az
Ön személyes adatait csak olyan országokba továbbítja, amelyek tekintetében az Európai
Bizottság úgy döntött, hogy a megfelelő szintű adatvédelem biztosított vagy megfelelő
intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy minden címzett megfelelő szintű
adatvédelmet biztosítson. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.
Amennyiben az adattovábbítás garanciáiról bővebb kérdése merülne fel, kérjük forduljon
az Adatkezelőhöz.
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8.1.1. Sütik (Cookies)
A süti (cookie) a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ
csomag, mely az érintett számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig
tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak
lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével
tehát pontosan meghatározható az érintett érdeklődési köre, internet használati szokásai,
honlap-látogatási története.
Egyes „sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez, mások információkat
gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és
hasznosabbá váljon az oldal. Néhány "süti" csak átmeneti és eltűnik a böngésző
bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig a számítógépen
maradnak.
A sütit az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a
sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy
nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Egyes szolgáltató partnerek az érintettek azonosítása, nyomon követése céljából az érintett
számítógépén sütit (cookie-t) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak
vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az érintett aktuális látogatását a
korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját
használják. Amennyiben a honlaplátogatás során az érintett böngészője visszaküldi a
merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az
aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre
kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A Honlapon egyes funkciókkal kapcsolatban
tehát harmadik felek szolgáltatásai is megjelennek, különösen közösségi oldalakkal (pl.
Facebook) kapcsolatban (például egy link a Facebook Oldalra), amelyek tartalmazhatják
harmadik felek cookie-jait. Ezen harmadik felek cookie használatára vonatkozóan a
harmadik fél szolgáltató vonatkozó szabályzatai irányadók.
A sütik önmagukban az érintett személyazonosságának megállapítására nem képesek,
kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.
A Honlapon az Adatkezelő
(a)
részben olyan cookie-kat (sütiket) használ, melyek kizárólag a honlap üzemeltetése
céljából, a honlap működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes
rendszer biztonsága érdekében szükségesek („Szükséges Cookie-k”),
(b)
részben pedig olyan cookie-kat használn, amelyek használata nélkül is használható
a honlap („Opcionális Cookie-k”).
Az adatkezelés jogalapja a Szükséges Cookie-k esetében GDPR 6. cikk (1) bek. (f) pontja
szerinti – a Honlap alapvető működéséhez fűződő - jogos érdek, az Opcionális Cookie-k
esetében pedig a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
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Az Opcionális Cookie-k kezeléséhez tehát a GDPR értelmében az érintett előzetes
tájékoztatáson alapuló hozzájárulása szükséges. Ezért a Honlap első látogatásakor a
Honlapon felugrik egy ablak vagy banner, ami (a) tájékoztatást ad arról, hogy a Honlap
cookie-kat (sütiket) használ, (b) tartalmazza a linket a jelen Tájékoztatóra, továbbá (c)
lehetőséget ad az érintettnek arra, hogy az Opcionális Cookie-kat engedélyezze. Az
Opcionális Cookie-khoz való hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott
hozzájárulás visszavonása esetén a Honlap nem helyez el Opcionális Cookie-kat (sütiket)
az érintett berendezésén.

Remarketing cookie-k:
Egyes szolgáltató partnerek által az érintett számítógépén elhelyezett cookie-k
remarketing, azaz harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott tartalmak
megjelenítése, az érintettek azonosítása, nyomon követése célját szolgálják. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni az érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak
tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.
A remarketing célból történő szegmentált adatgyűjtés a GDPR értelmében profilalkotásnak
minősül, amelyhez az érintett ezen cookie-k elfogadásával hozzájárul. A Honlapot látogató
érintett interakciói alapján (például, hogy milyen Honlap tartalmakat nézett meg)
profilalkotás történik. Ezek a profilok remarketing listákba kerülnek, melyeket az
Adatkezelő a tartalmak, illetve megkeresések célzásához, illetve személyre szabásához
használ fel. A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása az, hogy az érintettek tevékenysége
alapján kialakított személyre szóló üzenetek kerülnek megjelenítésre.
A cookie-k által tárolt személyes adatokat az Adatkezelő abban az esetben kapcsolja össze
az érintett általa kezelt egyéb személyes adataival, ha az érintett a profilalkotáshoz és
automatizált döntéshozatalhoz hozzájárulást adott.

Facebook cookie-k és Facebook pixel (képpont):
Az Adatkezelő a Honlapba kódkészletet helyeznek el, amelynek célja az, hogy a Honlapot
látogató érintett számára az Adatkezelő hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a
Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt,
nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com
oldalon található bővebb információ.
Az Adatkezelő a Honlapba úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési
képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a
Facebook-nak, amikor az érintett felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez
egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti,
másrészt megkönnyíti, hogy olyan érintettek számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél
nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixel személyes
adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről
a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.
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Google cookie-k:
Az Adatkezelő a Honlapba kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott
weboldalt látogató érintett számára az Adatkezelő hirdetése elérhetővé váljon akkor,
miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngészik, és/vagy az Adatkezelőre, vagy
az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A
kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet
használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb
információ.
A Google Adwords nyomkövető cookie-k: A Honlapon a Google nyomkövető cookie-k
segítségével valósul meg az információszerzés arról, ha a Honlap látogatója a Honlapot azt
követően érte el, hogy megtekintette a Google rendszerén keresztül megjelenített
hirdetések egyikét, vagy rákattintott arra. A nyomkövető cookie-k segítségével szerzett
információ alapján statisztika készíthető a hirdetéseket megtekintő vagy arra kattintó
Honlap látogatókról. A Honlapon megtekintett tartalom alapján a Google képes célzott
hirdetések megjelenítésére a Google más partnereinek webhelyein.
A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Google Analytics szoftver sütiket helyez el az
érintett eszközén, így elősegítik Érintett által látogatott weblap használatának elemzését.
A Weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az Érintett által használt weboldallal
kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje,
hogyan használta az Érintett a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a
honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Általános Szerződési Feltételeivel és Adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatos
további információk megtalálhatók a https://www.google.com/analytics/terms/hu.html
címen vagy a https://policies.google.com/ címen.

8.2. Hírlevélre (direkt marketing) való feliratkozás
A Weboldal bizonyos időközönként hírlevelet vagy egyéb hasonló jellegű, direkt
marketing üzeneteket küld azoknak, akik ezt igénylik. A direkt marketing célú adatkezelés
önkéntes hozzájáruláson alapul.
Kezelt adatok köre
A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges:
-

teljes név
e-mail cím

Adatkezelés célja
Az Adatkezelő a hírlevélre való feliratkozás esetén a személyes adatokat az érintettel való
kapcsolatfelvétel, valamint a hírlevél kiküldése céljából kezeli.
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Adatkezelés jogalapja
A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Adatkezelés időtartama
A hozzájáruláson alapuló adatkezelést az Adatkezelő a hozzájárulás érintett általi
visszavonásáig végzi, azaz addig, amíg az érintett nem kéri az adatai törlését.

8.3. Jelentkezés
Érintettnek lehetősége van arra, hogy a Weboldalon keresztül megadja adatait, önéletrajzát
annak érdekében, hogy az Adatkezelő Partnerei megfelelő állásajánlattal keressék meg.
A jelentkezés során az érintettnek lehetősége van feltölteni önéletrajzát, illetve új
önéletrajzot készítenie.
Új önéletrajz készítése során az alábbi adatok megadására kerülhet sor:
Alapadatok:
- teljes név
- születési hely, idő
- fénykép
- nem
- lakcím
- e-mail cím
- telefonszám
Tanulmányok:
- tanulmány kezdete
- tanulmány vége
- intézmény neve
- végzettség
Nyelvtudás:
- nyelv
- szint
- megszerzés ideje
Munkatapasztalat:
- munkavégzés kezdete
- munkavégzés vége
- munkahely neve
- munkakör megnevezése
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Kezelt adatok köre
-

teljes név
telefonszám
e-mail cím
önéletrajz feltöltésével, illetve készítése során megadott adatok

Adatkezelés célja
Az Adatkezelő a jelentkezés során a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:
- az Érintettel való kapcsolattartás céljából;
- az érintett által megjelölt állásajánlatot meghirdető partner részére adatainak,
önélrajzának továbbítása céljából;
- munkaviszony létrehozásának, fenntartásának elősegítése céljából.
Adatkezelés jogalapja
Jelentkezés esetén az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján
kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Adatkezelés időtartama
Jelentkezés esetén az Adatkezelő a személyes adatok kezelését a hozzájárulás érintett általi
visszavonásáig végzi, de legkésőbb 12 hónapig.

8.4. Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés
Munkaerő-kölcsönzés alatt azt a tevékenységet értjük, amelynek keretében a kölcsönbeadó
a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében
munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (Mt. 214.§ (1) bek. a) pont).
Kezelt adatok köre
-

teljes név
születési hely, idő
anyja születési neve
állampolgárság
lakcím
telefonszám
e-mail cím
nyelvismeret
tanulmányokra vonatkozó adatok
munkahelyekre vonatkozó adatok
önéletrajzban feltüntetett adatok
egyéb, jellemzően bérszámfejtéshez és biztosítási jogviszonyokhoz szükséges
adatok
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Adatkezelés célja
Munkaerő-kölcsönzés esetén az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból
kezeli:
-

Érintettel való kapcsolattartás céljából;
bérszámfejtés céljából;
Érintett, valamint a megbízó Partner közötti munkaviszony létrejöttének,
fenntartásának céljából;
munkaerő-kölcsönzés feltételeinek biztosítása céljából.

Adatkezelés jogalapja
Munkaerő-kölcsönzés esetén az Adatkezelő a személyes adatokat abban az esetben
kezelheti ha
az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges;
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai.
Adatkezelés időtartama
Munkaerő-kölcsönzés esetén az Adatkezelő a személyes adatok kezelését a hozzájárulás
érintett általi visszavonásáig végzi.
Az Adatkezelő a munkaviszony megszűnését követően a személyes adatokat a
munkaviszony megszűnésétől számított munkajogi elévülés időig (3 év) kezel esetleges
igényei, jogai érvényesítése céljából.
Az egyes, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzési ideje mindazon
dokumentumok esetében, amelyek munkaviszonnyal (kikölcsönzéssel) kapcsolatos
jogokkal, kötelezettségekkel függenek össze a polgári jogi általános elévülési időig (5 év)
tart.
Ezen belül, amennyiben a dokumentum adófizetési kötelezettséggel, kedvezménnyel
kapcsolatos, a megőrzési idő az előzőtől eltérően az adómegállapítási jog elévüléséig
(általában az adóévet követő 6. évig) tart.
Ezen belül, ha a dokumentum egyben szigorú számadású bizonylatnak minősül, akkor a
megőrzési idő az előzőektől eltérően 8 év.
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Az érintett biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás
megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó
munkaügyi iratokat az érintettre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 év.
Adattovábbítás, közös adatkezelés
A munkaerő-kölcsönzés során a személyes adatok az Érintettek számára potenciális
álláslehetőséget kínáló Partnerek részére továbbításra kerülhetnek.
A munkaerő- kölcsönzés esetén az adattovábbítás címzettjei az Adatkezelő megbízó
Partnerei. Az Adatkezelő megbízó Partnerei folyamatosan változnak, így a Partnerek
tételes megadása aránytalan nehézséggel járna.
Az Érintett a jelentkezésével önkéntesen hozzájárul adatainak továbbításához a Partnerek
felé. A megbízó Partnerek adatkezelésének feltételeiről és körülményeiről az adott társaság
tud tájékoztatást nyújtani.
Kivételes esetben szükség lehet arra, hogy a személyes adatok külföldre, olyan országba is
továbbításra kerüljenek, ahol az átadott adatok kezelése, feldolgozása során nem biztosított
az Európai Unióban megkövetelt szinten a személyes adatok védelme. Ilyen
adattovábbításra azonban csak külön tájékoztatást követően, az Érintett kifejezett
hozzájárulása esetén kerülhet sor.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a Munkaerő-kölcsönzéssel
kapcsolatos adatkezelések során közös adatkezelést végez megbízó Partnereivel. A közös
adatkezelés során a Közös Adatkezelők együtt végzik a munkaerő-kölcsönzéssel
összefüggő személyes adatok kezelését, az adatkezelés célját és eszközeit közösen
határozzák meg. A közös adatkezelés célja az érintett személyek minél magasabb szintű
kiszolgálása, valamint a Közös Adatkezelők közötti kommunikáció elősegítése a
hatékonyabb munkaerő-kölcsönzés megvalósítása érdekében, továbbá a jogszabályi
előírásoknak való megfelelés.
A meghatározott adatok kizárólag akkor kerülhetnek megosztásra a megbízó Partner felé,
ha ahhoz az érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult és az adat az adott pozíció
betöltésének elbírálásához vagy betöltéséhez feltétlenül szükséges.
A közös adatkezelésben részt vevő Partnerek változnak, ezért ennek tételes megadása
aránytalan nehézséggel járna, ugyanakkor minden egyes adatmegosztást megelőzően az
Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a közös adatkezelésben résztvevő Partnerről.

8.5.

Munkaerő közvetítéssel kapcsolatos adatkezelés

A Munkaerő közvetítés alatt olyan szolgáltatások összesége, amely arra irányul, hogy
elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létesítése céljából.
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Kezelt adatok köre
-

teljes név
születési hely, idő
anyja születési neve
állampolgárság
lakcím
telefonszám
e-mail cím
nyelvismeret
tanulmányokra vonatkozó adatok
munkahelyekre vonatkozó adatok
önéletrajzban feltüntetett adatok

Adatkezelés célja
Munkaerő-közvetítés esetén az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:
-

Érintettel való kapcsolattartás céljából;
az érintett számára megfelelő munka, pozíció megtalálása céljából.

Adatkezelés jogalapja
Munkaerő- közvetítés esetén az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulása
alapján kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Adatkezelés időtartama:
Jelentkezés esetén az Adatkezelő a személyes adatokat kezelését a hozzájárulás érintett
általi visszavonásáig végzi, de legkésőbb 12 hónapig.
Adattovábbítás
A munkaerő-közvetítés során a személyes adatok az Érintettek számára potenciális
álláslehetőséget kínáló Partnerek részére továbbításra kerülhetnek.
A munkaerő- közvetítés esetén az adattovábbítás címzettjei az Adatkezelő megbízó
Partnerei. Az Adatkezelő megbízó Partnerei folyamatosan változnak, így a Partnerek
tételes megadása aránytalan nehézséggel járna.
Az Érintett a jelentkezésével önkéntesen hozzájárul adatainak továbbításához a Partnerek
felé. A megbízó Partnerek adatkezelésének feltételeiről és körülményeiről az adott társaság
tud tájékoztatást nyújtani.
Kivételes esetben szükség lehet arra, hogy a személyes adatok külföldre, olyan országba is
továbbításra kerüljenek, ahol az átadott adatok kezelése, feldolgozása során nem biztosított
az Európai Unióban megkövetelt szinten a személyes adatok védelme. Ilyen
adattovábbításra azonban csak külön tájékoztatást követően, az Érintett kifejezett
hozzájárulása esetén kerülhet sor.
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9. Adatbiztonság
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet
állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési
megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét
biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
Az adatkezelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő irányítása alatt
eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag
az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az
ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

10. A személyes adataival kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek
Az érintettek jogaikat az Adatkezelő felé emailben, telefonon vagy levélben
gyakorolhatják. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésével kapcsolatban – az
érintettek érdekében – csak abban az esetben ad felvilágosítást, illetve tesz intézkedést, ha
az érintett a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.
Az Adatkezelő az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 1 (egy)
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján megtett intézkedésekről, és ha az
érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt, továbbá tájékoztatnia kell
az érintettet arról, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1)
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391-1410, , a továbbiakban „NAIH”) panaszt nyújthat be, illetve élhet a bírósági
jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő az általa adott tájékoztatást, és a megtett intézkedéseket díjmentesen
biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján
történő intézkedést.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a választ az Adatkezelő lehetőség
szerint elektronikus úton küldi meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensről – amennyiben a jogszabályi rendelkezések
értelmében köteles arról az érintetteket tájékoztatni – az érintetteket emailben és/vagy a
Honlapon történő értesítéssel tájékoztatja.

A hozzájárulás visszavonása
Az érintettek az adatkezelési hozzájárulásukat bármikor jogosultak visszavonni az
Adatkezelő felé tett nyilatkozattal, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáférés
Az érintettek bármikor kérelmezhetik az Adatkezelőtől a rájuk vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést.
A hozzáférési jog keretében az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosultak arra, hogy a személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjanak:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
f) a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga;
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g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy
az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan
mások jogait és szabadságait.
Helyesbítés
Az érintettek bármikor kérelmezhetik az Adatkezelőtől a pontatlan, vagy nem naprakész
személyes adataik helyesbítését.
Törlés
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
töröljék az érintett személyes adatait, az Adatkezelő pedig kötelesek arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, ha az alábbi
indokok valamelyike fennáll:
(a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
(b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
(c) az érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzés
érdekében történő adatkezelés ellen (ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik);
(d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
(e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A fenti bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges
(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
(b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából; vagy
(c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
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Az adatkezelés korlátozása
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül
(a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
(b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
(c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
(d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy
az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő bármely személyes adat helyesbítése, törlése, vagy a vonatkozásában
történő adatkezelés-korlátozás esetén – azzal egyidejűleg – tájékoztatja azon címzetteket,
akik részére az adatkezelő az adott személyes adatot továbbította és akik azt a helyesbítés /
törlés / korlátozás időpontjában kezelik, arról, hogy az érintett adott személyes adata
helyesbítésre / törlésre / korlátozásra került.
Tiltakozás
Az érintettek jogosultak arra, hogy bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak a jogos
érdeken alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben a Labor Hiring Consulting Kft. a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 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.
Az érintettek bármikor jogosultak tiltakozni az adatkezelő felé tett nyilatkozattal a
személyes adataik közvetlen üzletszerzés, illetve a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó
profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
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Adathordozhatóság
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk
vonatkozó, az adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő
akadályozná.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása körében, hozzájáruláson alapuló adatkezelés
esetében az érintettek jogosultak arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérjék
a személyes adatok közvetlen továbbítását az adatkezelőtől az általuk írásban megjelölt
harmadik személy adatkezelő részére; azzal, hogy ebben az esetben az adatkezelő az
érintettek személyazonosságának ellenőrzése érdekében további hitelesítést (pl. emailes
megerősítést) tehet kötelezővé.
Panasz és bírósági jogorvoslat, kártérítés
Az érintettek a személyes adataikkal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésüket,
kérésüket eljuttathatják az Adatkezelőnek a jelen Tájékoztatóban szereplő elérhetőségeire.
Az érintettek jogosultak a NAIH-hoz panaszt benyújtani, ha a személyes adataik
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll.
Az érintettek a jogaik megsértése esetén jogosultak az adatkezelővel vagy az általa igénybe
vett adatfeldolgozóval szemben bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezni. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak
megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A pert az érintett - választása szerint - a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem
vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól
kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel
tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR rendelkezéseit sértő adatkezelés okozott. Az
adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott
károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat
terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül
hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó
mentesülnek e felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt előidéző eseményért őket
semmilyen módon nem terheli felelősség.

11. Adatkezelési szabályzat módosítása
A Labor Hiring Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a
jelen Adatkezelési Szabályzatot bármikor módosítsa, amennyiben azt indokoltnak tartja,
vagy a módosítást jogszabályváltozás szükségessé teszi.
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