
Adatkezelési tájékoztató 

az OROSházaGLAS Kft. kiválasztási folyamataira és állásinterjúira vonatkozóan 

Tisztelt Pályázó! 

Jelen tájékoztató célja, hogy Ön az online jelentkezését megelőzően információt kapjon az 

álláspályázatával kapcsolatos lényeges adatkezelési körülményekről. Tájékoztatjuk, hogy 

pályázati anyaga elküldésével, mint ráutaló magatartással Ön (a továbbiakban: „Jelölt”) 

hozzájárul ahhoz, hogy az OROSházaGLAS Kft. (továbbiakban: „Kft”), mint adatkezelő a 

jelentkezés során megadott személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 

1. Fogalmak, vonatkozó szabályok 

 

1.1 A jelen tájékoztatóban használt fogalmak a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott tartalommal bírnak, kivéve, ha a jelen tájékoztató eltérően 

határozza meg azokat. 

 

1.2 A jelen tájékoztatóban foglaltakra az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadók: 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 (a továbbiakban: GDPR) 

 

1.3 Jelen tájékoztató alkalmazása során mögöttes szabályként alkalmazni kell az 

OROSházaGLAS Kft. adatkezelési szabályzatát. 

 

2. Adatkezelés célja 

 

2.1 A Kft. a jelöltek személyes adatait a kiírt, vagy a jövőben kiírandó egyes 

pályázatok/munkakörök eredményes és mihamarabbi betöltése, a megfelelő 

munkatárs keresése és kiválasztása, valamint a Jelöltekkel történő hatékony 

kapcsolatfelvétel céljából kezeli. 

 

2.2 Az álláspályázatok lezárulását követően a ki nem választott jelentkezők személyes 

adatait a Kft.  – a Jelölt erre irányuló, kifejezett, előzetes hozzájárulása esetén – 

további, legfeljebb 1 (egy) éves időtartamig kezeli annak érdekében, hogy 

esetleges újabb álláspályázat kiírása során a Jelölt számára ajánlatot tehessen. 

 

 



 

 

3. Kezelt adatok köre 

 

3.1 A Kft. a Jelöltek vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezelheti: 

- név, 

- elérhetőségek: lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, email cím, 

- születési hely, idő, 

- állampolgárság, 

- anyja neve, 

- a munkakörhöz szükséges kompetenciák: végzettség, nyelvismeret, egyéb 

készségek (pl. jogosítvány kategória) 

- önéletrajz és abban szereplő információk, 

- interjúk során elhangzott egyéb információk, szakmai tesztek azon információi, 

hogy a jelölt alkalmas e, 

- annak megjelölése, hogy milyen toborzási csatornán keresztül érkezik be az 

adott pályázat. 

 

3.2 A Kft. a kiválasztási folyamat során kizárólag a betölteni kívánt munkakörhöz 

kapcsolódó, azzal szorosan összefüggő adatokat kívánja kezelni (a jogszabályi 

előírásokkal összhangban), ezért kérjük, hogy pályázatában különleges személyes 

adatokat (pl. egészségügyi állapotra vonatkozó adatokat, politikai véleményre, 

vallásos meggyőződésre vonatkozó információkat) ne tüntessen fel. 

 

3.3 Tájékoztatjuk, hogy a kiválasztási folyamat során az interjúztatást végző személy a 

Jelölt egyes közösségi oldalakon végzett, bárki számára nyilvános olyan 

tevékenységét, információt is megismerheti, amelyek lényegesek az 

álláspályázattal vagy betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatban. 

 

 

4. Adatkezelés jogalapja 

 

4.1 Az adatkezelés jogalapja a Jelölt előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása, 

melyet a Jelölt az alábbi módokon ad meg: 

- az Infotv. 5. § (1) bek. b) pontja alapján az állásinterjúnál és ahhoz köthető 

folyamatnál az általa megadott személyes adatok vonatkozásában ráutaló 

magatartásként adja meg hozzájárulását; 

- az esetleges sikertelen álláspályázat lezárulását követő adatkezelés esetében a 

hozzájárulást a Jelölt a jelentkezés során online módon, az erre a célra 

rendszeresített rubrikába tett jelzés útján adja meg, szintén az Infotv. 5. § (1) 



bek. b) pontja alapján. 

 

5. Adatkezelés módja 

 

5.1 A Kft. a kezelt adatok körét papíralapon és elektronikus módon kezeli. 

 

5.2 Az elektronikus adatkezelés több módon valósulhat meg: 

- a Kft. honlapján keresztül 

- Kft. Munkaügyi osztályán elektronikus formában 

 

6. Adatkezelés időtartama 

 

6.1 Amennyiben a Jelölt nem járul hozzá, hogy a személyes adatait a Kft. az esetleges 

sikertelen pályázatát követően is kezelje, úgy az adatok az adott pályázat 

lezárulását követően haladéktalanul törlésre kerülnek. 

6.2 A Jelölt által megadott személyes adatokat – a Jelölt hozzájárulása alapján-, 

sikertelen pályázat esetében a Kft. meghatározott, 1 éves időtartamig kezeli, 

melyet követően a személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek. 

6.3 A Jelölt által megadott személyes adatokat sikeres pályázat esetén az adatkezelést 

végző szervezeti egységek a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a Kft. belső 

szabályzataiban meghatározottak szerint kezelik. 

 

7. Adatkezelést végzők, a személyes adatokat megismerni jogosultak 

 

7.1 A Jelöltekre vonatkozó személyes adatok kezelését és feldolgozását a Kft. 

Munkaügyi osztályának munkatársai végzik. 

7.2 Az adatkezelést végző személyeken kívül a Jelölt személyes adatait csakis a Kft. 

szervezetén belül, az adott kiválasztási folyamatban résztvevő, munkakör 

szempontjából meghatározott céllal rendelkező munkatársak ismerhetik meg. (pl. 

leendő felettes(ek), az érintett szervezeti egység vezetője) 

 

8. Jelölt (érintett) jogai 

 

8.1 Tájékoztatjuk, hogy a Jelölt az adatkezelés időtartama alatt jogosult bármikor 

tájékoztatást kérni a Kft-től személyes adatainak kezeléséről. A Kft. köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül 

közérthető formában megadni a tájékoztatást. Írásbelinek kell tekinteni adott 

esetben az elektronikus utat is, amennyiben a Jelölt elektronikus úton nyújtotta be 

kérelmét. 



 

8.2 A Jelölt bármikor jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonni, 

és kérni adatai törlését, helyesbítését, korlátozását vagy zárolását, amennyiben a 

vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak. 

 

8.3 A Jelölt jogosult továbbá tájékoztatást kapni, ha személyes adatai vonatkozásában 

adatvédelmi incidens következik be. 

 

8.4 Fenti jogait a Jelölt a Kft. részére a székhelyére, az 5900 Orosháza, Csorvási út 39         

-nek címzett postai levél, vagy a dataprotection@oroshazaglas.hu címre küldött e-

mail útján gyakorolhatja. 

 

8.5 Amennyiben a Jelölt úgy véli, hogy személyes adatait jogellenesen kezeli a Kft., úgy 

panaszával közvetlenül a Kft-hez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (1530 Budapest, Pf. 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint 

bírósághoz is fordulhat. 
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