1.Az adatkezelő- és feldolgozó adatai:

Cégnév:

HR.S Quality Hungary Kft.

Székhely:

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor út 25.

Adószám:

27063127-2-15

Cégjegyzékszám:

01-09-183450

Képviselő:

Soltész Anita cégvezető

Telefonszám:

06-70/421-9878

E-mail cím:

hrsquality.hungary@gmail.com

2.Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfelei, partnerei, megbízói tájékoztatása személyes
adataik kezelését illetően. Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi
a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és
átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság
alapelveit.
Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei
személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete
által előírt módon kezelje.
Az adatkezelő fentieknek megfelelve alakította ki hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki
szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit.
Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja megbízói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az
adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő
az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3.Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint azon
természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések
tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő weboldalakon folytatott tevékenysége
során felmerülő összes adatkezelésre. Az adatkezelő teljeskörű Adatkezelési Tájékoztatója
elérhető székhelyén és képzéseinek helyszínén is.
Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig
hatályos.

4.Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító,
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza.
Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség,
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Közös adatkezelők: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen
határozza meg, azok közös adatkezelőnek minősülnek.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.

5.Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél:

A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez,
2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik
fél,
3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges,
5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak
olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap
feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az
adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.
A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással
létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség
esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló
magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes
adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság
papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától
független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.
Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés
megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az
érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell
adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.
A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van
személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az
adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése
céljából kezelhet személyes adatokat.

6. Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan
adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános
Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.
Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép
kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való
megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére
állnak.
Az érintettek jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével
elfogadják, hogy adatkezelő munkáltatók, ügyfelek részére továbbítja személyes adataikat.
Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok Munkáltató részére történő átadását követően ezen
adatok Munkáltató általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal.

7. Jelentkezés a weboldalon álláskeresés céljából

Adatkezelő az általa a weboldalon, ill. más hirdetési felületeken meghirdetett állásajánlatokra
érkező jelentkezések során megadott személyes adatokat (önéletrajz, azonosító adatok,
elérhetőségi adatok, végzettséggel, munkaviszonnyal, érdeklődéssel kapcsolatos adatok) kezeli
az állásajánlatra jelentkezés feldolgozása során és céljából.
A jelentkezés menete a következő: az Érintett adatait elküldi Adatkezelő részére az
önéletrajzát, személyes adatait a megjelölt e-mail címre, vagy a weboldal jelentkezési felületén,
amelyet Adatkezelő küld egy visszaigazoló e-mailt az Érintettnek, amelyben egyezteti az
adatokat, illetve a még hiányzó adatokat kéri el.
Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során az
Adatkezelő a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
10. §-nak megfelelően kezeli az Érintett munkavállaló azon adatait, amelyek az
Adatkezelővel létrejövő munkaviszony létesítése, teljesítése és megszüntetése
szempontjából lényegesek:
• munkavállaló személyazonosító adatai:
o név (születési neve);
o születési hely, idő; o anyja neve;
o állampolgárság;
o lakóhely, tartózkodási hely;
o TAJ szám, adóazonosító jel;
o családi állapot; o gyerekek száma,
o születési helye, ideje; adóazonosító száma,
o bankszámla száma;
o fénykép.
• tanulmányokra, képzettségre vonatkozó adatok:
o iskolai végzettségre vonatkozó adatok;
o szakképzettséggel, szakképesítéssel kapcsolatos adatok;
o nyelvismeret.
• munkaviszonnyal összefüggő adatok:
o a munkaviszony kezdete, a betöltött munkakör, munkaidő mértéke, munkavégzés helye;
o a munkaviszony megszűnésének időpontja, módja, feltételei.
Adatkezelő kizárólag olyan különleges adatokat gyűjt az Érintett írásbeli hozzájárulása alapján,
amelyek az adott munkakör betöltéséhez szükségesek (például megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatása vagy kölcsönzése esetén), illetve amennyiben az Érintett maga adja

meg ezen adatait és azok a munkakör betöltéséhez nem szükségesek. Adatmegadásra kizárólag
16. életévüket betöltött személyek jogosultak.
Álláshirdetésre jelentkezés esetén az adatkezelés célja
o a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban az Érintettel való kapcsolattartás;
o adatainak, önéletrajzának a megjelölt állásajánlatot meghirdető munkáltató részére történő
továbbítása az érintett hozzájárulása alapján;
o az Adatkezelő által közzétett álláshirdetéssel kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása;
o munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése;
o külön hozzájárulása esetén az Érintett betöltendő munkaviszony szempontjából jelentős
képzettségének, adottságainak és igényeinek feltárása; az Érintett részére érdeklődésének,
illetve képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlat közvetítése;
Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során az
adatkezelés célja az Adatkezelő és az Érintett munkavállaló közötti munkaviszony
létesítésével, a munkaviszony teljesítésével, valamint a munkaviszony megszüntetésével
kapcsolatos, munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a
munkaszerződésben foglalt előírásoknak, valamint az Mt. rendelkezéseinek megfelelően –
különös tekintettel az Mt. 10. §-ára. Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes
adatokat statisztikai célra is felhasználja, kizárólag oly módon, hogy a személyes adatokat
anonimizálja, így azok a továbbiakban nem alkalmasak személyazonosításra, semmilyen
természetes személyhez nem kapcsolhatók.
8. A adatok törlésének szabányai
A törléshez való jog alapján az érintett kérésére adatait az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül köteles törölni. Ezen jogával csak akkor nem élhet az érintett, ha az adatokat az
adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendeletben leírt okok miatt kezeli tovább. Ezek szerint
megtagadható a törlési kérelem, ha az adatok további tárolása jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Adatkezelő részéről törlési kötelezettség áll fenn – fenti megtagadási okok figyelembe vétele
mellett -, ha megszűnt az adatkezelés célja, az érintett visszavonja a hozzájárulását, vagy
tiltakozik az adatkezelése ellen, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges, illetve, ha a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

