
Adatkezelési tájékoztató  
az ATYS-CO Kft. által meghirdetett állásra 

jelentkező pályázók számára 
 

Köszönjük látogatását az ATYS-CO Kft. (székhely: 1107 Budapest, Fertő u. 14., cégjegyzékszáma: 01-09-

462105, a továbbiakban: „Társaságunk”) weboldalán, és megtisztelő érdeklődését a Szervezetünk által 

meghirdetett munkalehetőségek iránt. 

 

1. Társaságunk kiemelten fontosnak tartja, hogy megfelelően kezeljük és védjük személyes 

adatait. A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltaknak.  

A jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő kifejezések a GDPR értelmező rendelkezései 

között meghatározott fogalmak szerint értelmezendők. 

 

2. Az adatkezelő információi: 

Társaságunk felel az Ön adatainak jogszerű, tisztességes és az Ön számára is átlátható módon 

való kezeléséért. 

Kapcsolat-felvételi lehetőségeink: 

Nevünk: ATYS-CO Korlátolt Felelősségű Társaság 

Címünk: 1107 Budapest, Fertő utca 14. 

Telefonszámunk: +36 1 263 02 12 

Email címünk: atysco@atysco.hu 

Weboldalunk: www.atysco.hu 

Szervezetünk képviselője: Bede Júlia Lilla 

A képviselő elérhetősége: bede.julia@atysco.hu; hr@atysco.hu 

 

 

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama 

 

A Társaságunk által meghirdetett munkakörre történő jelentkezésével kapcsolatban az 

alábbi, Önre vonatkozó személyes adatokat kezeljük: 

 személyes adatok, amiket Ön aktívan és önként megad a nyitott pozícióinkra elküldött 

jelentkezésében és csatolt önéletrajzában, ideértve a nevet, e-mail címet, 

telefonszámot, egyéb Ön által megadott személyes információkat. 

A személyes adatok adatkezelésének jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja az GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön előzetes 

tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett hozzájárulása. Ön az ATYS-CO Kft. 

weboldalán meghirdetett nyitott álláslehetőségekre történő jelentkezésével egyidejűleg 

megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, 

továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el, és 

önkéntesen, tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet részére 

önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok 

érdekében kezelje GDPR és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei között. 
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Az adatkezelés célja 

Név és egyéb személyazonosító adatok (anyja neve, születési adatok, lakcím); E-mail cím; 

Telefonszám, esetleges fénykép: Az álláslehetőségre jelentkezők azonosítása, 

kapcsolattartás, tájékoztatás konkrét állásajánlatra történő jelentkezés esetén a 

jelentkezés elbírálásáról, külön hozzájárulás esetén értesítés további álláslehetőségekről. 

Korábbi és jelenlegi munkahelyei és a munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött 

pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, foglalkoztatás ideje); Végzettség, 

képzési adatok; Nyelvismeret; Számítástechnikai ismeretek; Vezetői engedély;: az optimális 

munkakör megtalálása; munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése. 

Álláskeresési és munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés 

helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, bérigény, 

igényelt juttatások); Személyiségi jegyek; Készségeket leíró adatok : az optimális 

munkakör megtalálása; munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése. 

Amennyiben az álláskeresési folyamat során a jelölt kompetencia-felmérésben vagy 

interjún vesz részt, a felmérés eredménye, az interjúfeljegyzések:  az optimális 

munkakör megtalálása; munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése. 

Az Ön által az önéletrajzában önkéntesen megadott, további személyes adatok (pl. szakmai 

erősségek): Az álláslehetőségre jelentkezők jobb megismerése, az optimális munkahely és 

munkakör megtalálása; munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése. 

Az adatkezelés időtartama: 

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra 

korlátozódjon, Társaságunk törlési és rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. 

Az adott kiválasztás lezárását követő 3 hónapon belül előzetesen beküldött pályázati 

anyagait automatikusan töröljük rendszerünkből, amennyiben Ön nem kéri ezeknek 

további megőrzését. 

Amennyiben Ön kéri személyes adatainak további megőrzését a későbbiek során kiírt 

pályázatainkon történő figyelembe vétel céljából, ebben az esetben pályázati anyagát a 

beküldéstől számított 2 évig megőrizzük, ezt követően további értesítés nélkül töröljük. 

A Társaságunk által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 1 év. 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések, adattovábbítás 

A személyes adataihoz Társaságunk csak azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek a 

feladataik ellátásához ez szükséges. Az esetleges adattovábbításról, illetve a személyes 

adatok hozzáférhetővé tételéről Társaságunk előzetesen tájékoztatja Önt, és ehhez külön 

beleegyezését kéri. Az Ön által Társaságunk számára hozzáférhetővé tett személyes 

adatait kizárólag az általunk meghirdetett álláslehetőséggel kapcsolatosan, a pályázási 

eljárás sikeres lebonyolítása érdekében és kizárólag az elbírálási folyamat lezárását követő 

3 hónapon át jogosult kezelni, hacsak nem járul hozzá kifejezetten ahhoz, hogy személyes 



adatait tovább is kezeljük (pl. annak érdekében, hogy értesítést kaphasson további 

álláslehetőségeinkről). 

Társaságunk törekszik arra, hogy személyes adatai kezelését jogszerűen és tisztességesen, 

valamint az Ön számára átlátható módon végezzük; hogy annak gyűjtése csak 

meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen; valamint hogy kezelésének célja 

megfelelő, releváns és csak szükséges mértékű legyen. 

Társaságunk minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága 

érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Erről megfelelő 

technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával gondoskodunk. 

Társaságunk az adatkezelés során megvédi az adatot, hogy csak az férhessen hozzá, aki 

erre jogosult; garantálja az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 

teljességét; gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, 

valóban hozzá tudjon férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 

kapcsolatos eszközök. 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos Önt megillető jogok 

A tájékoztatás kéréséhez való jog 

A megadott elérhetőségeinken keresztül bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy 

Szervezetünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, 

mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott 

elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A helyesbítéshez való jog 

A megadott elérhetőségeinken keresztül bármikor kérheti bármely adatának módosítását. 

Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk és a megadott 

elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A törléshez való jog 

A megadott elérhetőségeinken keresztül bármikor kérheti adatainak törlését. Kérelmére ezt 

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük és a megadott elérhetőségre 

tájékoztatást küldünk. 

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog 

A megadott elérhetőségeinken keresztül bármikor kérheti adatainak zárolását. A zárolás addig 

tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. A kérelemre ezt 

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük és a megadott elérhetőségre 

tájékoztatást küldünk. 

 

 



A hozzájárulás visszavonásához való jog 

A megadott elérhetőségeinken keresztül bármikor visszavonhatja a személyes adatainak 

kezeléséhez adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása esetén adatainak kezelését 

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megszüntetjük. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A 

hozzájárulás visszavonása esetén a meghirdetett állásra történt jelentkezését nem tudjuk 

figyelembe venni. 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál, ha megítélése szerint az 

Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendeletben foglaltakat. Az 

adatvédelmi hatóság elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu  

Weboldal: https://naih.hu  

 

7. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása  

Társaságunk fenntartja a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinek megváltoztatására. 

Az ilyen esetekben Társaságunk megfelelően módosítja az Adatkezelési tájékoztatóját. Ezért 

kérjük, hogy figyelje Társaságunk Adatkezelési tájékoztatójának aktuális verzióját, mert a 

tájékoztató módosulhat. 

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2019. augusztus 21. napjától alkalmazandó. 


