ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az adatkezelő megnevezése: Neo Interactive Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 1118 Budapest Gombócz Zoltán utca 9/A.
Az adatkezelő elérhetőségei:
email: dpo@neointeractive.hu
tel:+36 1 789 5000
honlap: www.neo-interactive.hu
Az

adatkezelés

jogalapja:

az

érintett

önkéntes,

kifejezett

hozzájárulása.

Az adatkezeléssel érintettek köre: gyakornoki programra jelentkezők, gyakornokok, álláskeresők,
munkavállalók, az Adatkezelővel szakmai együttműködési lehetőséget keresők pl.: leendő
alvállalkozók.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: az önéletrajz feltöltésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
személyes adataimat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon és célból kezelje.
Az adatkezelés céljai:
• álláskeresés
• kapcsolatfelvétel
• munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése
• alvállalkozói ajánlatkérés
Az adatkezelés módja: manuális adatfeldolgozás
Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail cím, telefonszám, közösségi média profilok,
iskolai végzettség, tanulmányi és munkahelyi tapasztalatok, minden amit az önéletrajzában és
közösségi média profilokon önmagáról – különös tekintettel a személyes adatok különleges
kategóriáira – önként megad.
Az adatfeldolgozók, akikkel az adatai megosztásra kerülhetnek:
- kiválasztási folyamatban részt vevő fejvadász, HR tanácsadó
Az adatkezelés időtartama:
A megadott adatok a célhoz kötöttség elve szerinti határozatlan ideig, vagy az érintett
hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre. Az önéletrajzban szereplő adatok, azok
elavulására tekintettel 3 év elteltével – a hozzájárulás visszavonása hiányában – kerülnek törlésre.
Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a felvételi eljárás folyamata kiterjed arra is, hogy az
Adatkezelő megtekinti a közösségi oldalon létrehozott, bárki számára nyilvános információkat
tartalmazó profilját, és onnan adatokat rögzíthet be saját adatbázisába.
Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra
is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján
továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt
adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k)
ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező
személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek,
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben
részt vevő munkavállalói részére előírja.
Az adatkezelés kapcsán az érintett az alábbiakat kérelmezheti az Adatkezelőnél, a részére e-mail vagy
postai úton megküldésre kerülő kifejezett kérelemmel
i.
tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
ii.
személyes adatainak helyesbítését, valamint
iii.
személyes adatainak törlését,
iv.
személyes adatainak zárolását (korlátozását).
Fentieken túlmenően az érintetteket még a további jogok illetik meg:
•
•

•
•

•

Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog
(hozzáférési jog, GDPR 15. cikk).
Annak joga, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy
másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20.
cikk),
Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében
(tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján
folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást
megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás
visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az
adatfeldolgozás az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti
hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary
tel. +36 1 3911 400
Weboldal: http://www.naih.hu/

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete
(2016. április 27.) rendelkezései az irányadóak.

