Adatvédelmi tájékoztató a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (Cg. 01-10-045561)
leendő munkavállalói számára
I.
A tájékoztató célja
A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. elkötelezett abban, hogy működéséhez, feladata ellátásához
feltétlenül szükséges, magánszemélyek személyes adatait a vonatkozó jogszabályokkal összhangban,
különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére „GDPR”, a
magánszemélyek jogainak és szabadságainak maximális figyelembe vételével kezelje.
Jelen tájékoztató célja bemutatni a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt-nél (Cg. 01-10-045561, a
továbbiakban, mint Társaság) folytatott, munkaerő felvételi eljárással kapcsolatos adatkezelések során
alkalmazott elveket és átfogó képet adni az adatkezelés folyamatairól.
II.
Alapfogalmak
A tájékoztató megértéséhez szükséges néhány alapfogalom tisztázása:
i.
Személyes adat: Egy azonosított, vagy azonosítható személlyel kapcsolatba hozható bármely
információ.
ii.
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adaton végzett bármely művelet, illetve
műveletek összessége. Adatkezelést csak olyan adatokon lehet végezni, amelyek valamely
nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé
kívánnak tenni, az adat hordozójától, megjelenési formájától függetlenül.
iii.
Adatkezelő: Aki úgy dönt, hogy saját céljaira személyes adatokat dolgoz fel.
iv.
Adatfeldolgozó: Feladata az Adatkezelő megbízásából az adatkezelési műveletekhez
kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Tevékenységéért az Adatkezelő a felelős.
v.
Érintett: Az a magánszemély, akinek a személyes adataival az adatkezelés történik.
vi.
Harmadik fél: Az Adatkezelőn és az Érintetten kívüli harmadik jogi vagy természetes személy.
vii.
GDPR: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
III.
Adatkezelő
i.
E tájékoztató tekintetében adatkezelő:
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (továbbiakban Társaság)
1024 Budapest Lövőház u. 37.
Cégjegyzék száma:
01–10–045561
IV.
Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama
i.
Az adatkezelés célja: a Társaság által meghirdetett állás pályázatokra jelentkezők szakmai
alkalmasságának felmérése, valamint kapcsolattartás a jelentkezőkkel.
ii.
Kezelt adatok köre:
• a pályázót azonosító adatok, mint név, születési név, -idő, -hely
• elérhetőségi adatok: cím, telefon, e-mail
• alkalmasságot igazoló iratok másolatai: önéletrajz, motivációs levél, diploma másolatok,
kamarai azonosító
iii.
Az adatkezelés jogalapja: Pályázó az álláshirdetés megismerésével, annak részeként megkapja
jelen tájékoztatót. Pályázata benyújtásával elfogadja azt és önkéntesen hozzájárul személyes
adatai e tájékoztató szerinti kezeléséhez.
iv.
Az adatkezelés időtartama: a Társaság a jelentkezők személyes adatait legkésőbb a pályázat
lezártáig kezeli. A pályázat lezártakor (több pályázatra együttes jelentkezés esetén az utolsó), a
jelentkező értesítése után, az adott pályázat során kezelt személyes adatokat – a jelentkezőtől
bekért és a felvételi folyamat során létrejöttet egyaránt – megsemmisíti.
V.
Az Érintettek jogai
i.
tájékoztatás: a Társaság az adott adatkezelésről jelen dokumentumban tájékoztatja a
pályázókat az adatkezelés tényéről, céljáról, jogalapjáról, idejéről és az adatkezelésben
szereplő adatok típusáról.
ii.
hozzáférés: a Társaság – amennyiben az nem sérti mások személyes adatok biztonságához való
jogát, valamint a Társaság részéről nem jár aránytalanul nagy teherrel – betekintést biztosít a
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magánszemélynek saját, személyes adatai tekintetében. Ezzel biztosítva a lehetőséget a
helyesbítéshez való jog gyakorlásához.
helyesbítés: az Érintett kérésére a Társaság haladéktalanul módosítja az Érintett személyes
adatát, amennyiben meggyőződött annak helyességéről, így biztosítva a megfelelést a
pontosság elvének.
törlés, elfeledtetés: Amennyiben pályázó ezen jogával kíván élni és az a pályázat elbírálását
lehetetlenné teszi, azt pályázata visszavonásával teheti meg. Azon személyes adatait, amelyek
a pályázat elbírálása szempontjából nem relevánsak, a Társaság felvételi eljárás további idejére
törli.
tiltakozás: az érintett tiltakozhat adatainak kezelése ellen. A Társaság a tiltakozás idejére – míg
az esetleges vitás helyzet nem rendeződik – az érintett személyes adatainak kezelését
felfüggeszti. Társaság csak az érintett tudtával és beleegyezésével gyűjt információt.
adathordozhatóság: az érintett minden adatát – az igazoló dokumentumok másolatával személyesen adja át a pályázat során, így vélelmezhetően rendelkezik az adatok eredeti
forrásával. Ebből következően a Társaság nem kezel olyan adatot, amely ugyanakkor ne
állnának pályázó rendelkezésére is, így adatot nem kell átadnia.
automatikus döntéshozatal: a Társaságnál nincs olyan adatkezelés, amely automatikus
(valamely gépi algoritmus alapján) döntéshozatal forrásául szolgálna, így Érintettek azon joga,
hogy saját kérésükre az automatikus döntéshozatal hatálya alól kivonják személyes adataikat,
nem releváns.
jogorvoslat: amennyiben az Érintett és a Társaság között az Érintett saját adatainak kezelése
tekintetében vita alakulna ki, Érintettnek joga van jogorvoslattal élni. Erről a Társaság minden
esetben tájékoztatja Érintettet.
Jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintett, bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, kéréssel, észrevétellel keresheti
a Társaság munkatársai is az adatkezeles@fomterv.hu e-mail címen.
Amennyiben a Társaság az Érintett véleménye szerint nem megfelelően kezelte Érintett
Adatkezeléssel kapcsolatos panaszát, közvetlenül fordulhat a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: +36-1-391-1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: www.naih.hu
Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az ügy elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Budapest, 2018. május 24.

Fentieket tudomásul vettem:

………………………………………………………
aláírás

Kelt:……………………………………………..

………………………………………………………
név (nyomtatott betűvel)
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