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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

a felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok, munkavállalói ajánlási 

programban való részvétel kapcsán 

 

Felvételre jelentkező munkavállalók személyes adatai 

Az adatkezelés célja jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal 

munkaszerződés megkötése, pályázati anyag 

esetleges továbbítása más, nyitott pozíciókat kezelő 

munkavállalóhoz más munkakörben történő 

foglalkoztatás felajánlásának céljából, munkavállalói 

ajánlási programban való részvétel biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása 

Érintettek kategóriái állásra jelentkező természetes személyek 

Személyes adatok kategóriái a természetes személy neve, születési helye, ideje, 

anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, 

telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített 

munkáltatói feljegyzés (ha van) 

Tárolás időtartama legfeljebb 2 évig, munkaszerződés kötése esetén a 

munkaviszony fennállásáig, illetve a hozzájárulás 

visszavonásáig.  Törölni kell annak adatait is, aki 

jelentkezését, pályázatát visszavonta 

Címzettek a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, 

az adatkezelő munkaügyi feladatokat ellátó 

munkavállalói és adatfeldolgozói, továbbá a 

kiválasztást végző középvezetők, vállalat székhelyén, 

telephelyén, fióktelepén lévő adminisztrátorok, a 

munkavállalói ajánlási programban részt vevő 

munkavállaló(k) 

Harmadik országba történő adattovábbítás nincs 

Automatizált döntéshozatal nincs 

 

FELVÉTELRE JELENTKEZŐK ADATKÉRŐ LAPJA  

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ  

 

AZ ÉRINTETT NEVE:  

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  

ANYJA NEVE:  

LAKCÍME:  

TELEFONSZÁMA:   

E-MAIL CÍME:  

TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK:    

 

 

 

 

____________________________ 

                          aláírás 
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.  

 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani 

 

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles.  

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: pályázattal kapcsolatos kommunikáció 

elnehezülése, jogviszony létesítés megnehezítése.  

 

 

További információk a Társaság honlapján, az alábbi linken elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók:                                            

 

https://www.gabonakutato.hu/hu/adatvedelem 

 

**** 

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt 

célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.  

 

 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

 

 

       ____________________________ 

                 aláírás 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


