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Rövidített adatkezelési tájékoztató 
nyitott álláshelyre pályázóknak 

 

1. Rövidített adatkezelési tájékozató célja 

Jelen rövidített adatkezelési tájékoztató célja, hogy röviden, egyszerűsítve foglalja össze 

mindazokat a főbb szabályokat, amelyek a Pályázók adatkezelésével összefüggésben felmerülnek.  

Az Euro One Számítástechnikai Zrt. mint Adatkezelő (a továbbiakban Adatkezelő) részletes 

adatkezelési szabályait a http://euroone.hu/letoltesek/adatkezelesi_tajekoztato.pdf címen 

elérhető Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban Tájékozató) tartalmazza.  

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető 

legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk 

át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti 

a lent megadott elérhetőségeinken. 

 

2. Adatkezelés célja, jogalapja, időtartama 

Kezelésének célja: Euro One Számítástechnikai Zrt. Karrierportáljának működtetése, 
munkaerő felvétele 

Adatkezelés jogalapja Érintett beleegyezése / hozzájárulása 
Tárolásának 
időtartama: 

A hozzájárulás visszavonásáig 

Forrása: Közvetlenül az Pályázó vagy fejvadász / munkaerő-közvetítő cég 
útján 

Felhasználási hely: Az adatkezelő központi telephelye 
 

3. A kezelt adatok 

A kezelt adatok körében a Pályázó  

 egyértelmű beazonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat (név, 

születési név, születési idő, hely (ország, település), anyja születési neve);  

 e-mail cím, lakóhely, tartózkodási hely, egyéb kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségeket 
(telefonszám, fax stb.) bocsájtja a rendelkezésünkre. 

 További adatokat a munkahelyekre, végzettségre, nyelvtudásra vonatkozóan kérünk be. 

 

4. Adattovábbítás, automatizált döntéshozatal 

A Pályázók adatait az Adatkezelő nem adja át harmadik fél részére és nem továbbítja más 
címzettnek, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. A meghirdetett nyitott 
álláshelyre kiválasztott pályázó adatait az Adatkezelő a Pannonjon Kft.-nek adja át a beléptetés 
és bérszámfejtés elvégzése céljából. 
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Automatizált döntéshozatalt, profilalkotást az Adatkezelő nem alkalmaz. 

5. Pályázó jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

A Pályázó jogosult  
a) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről illetve a saját adataiba történő 

betekintést kérni;  
b) személyes adatainak helyesbítését kérni,  
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, elfeledését 

kérelmezni; 
d) adatkezelésének korlátozását kérni; 
e) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen; 
f) az adatok hordozhatóságához való jogát gyakorolni; 
g) adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát megváltoztatni. 

 
 

6. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő 

  Adatkezelő 
Neve Euro One Számítástechnikai Zrt. 
Székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52. 
Elektronikus elérhetőség: janka.miklos@euroone.hu 
Telefon:  +36 (30) 398-9645 
Honlap:  http://www.euroone.hu   

 
Az Adatkezelő nem alkalmaz Adatvédelmi tisztviselőt. 
 
 

7. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről 

 Az Pályázó a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az 
Adatkezelőhöz fenti elérhetőségeken.  

 
 Az Pályázó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az 

Adatkezelő ellen a Pályázó választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható.  

 
 Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Pályázó jogosult arra, 

hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amelynek adatai az alábbiak: 
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;  
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ;  
honlap: http://www.naih.hu    
telefon:+36 (1) 391-1400; 
fax.:+36 (1) 391-1410. 
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