2. számú melléklet
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a munkaerő-felvételre jelentkező személyek adatainak kezelésére vonatkozóan
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www.konigunits.hu
természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcíme,
képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített
munkáltatói feljegyzés (ha van)
jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az
Érintettet tájékoztatni kell arról, ha a pályáztató nem őt választotta az adott
állásra
az Érintett hozzájárulása és az Adatkezelő jogos érdeke
meghirdetett álláspályázatra jelentkező személyek, valamint álláshirdetés
nélkül pályázatot beadó személyek
az Adatkezelőnél munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, szakmai
vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók
nincs
A ki nem választott jelentkezők személyes adatait hozzájárulás alapján kezeljük a
hozzájárulás megadásától számított 1 (évig).
Hozzájárulás elmaradása esetén a Társaság a jogos érdeke alapján kizárólag tárolni
fogja a személyes adatokat – azok beérkezésétől számított - 3 évig.
Ezen határidő lejártát követően kerülnek törlésre a személyes adatok.

Tájékoztatjuk, hogy az általunk kezelt – fent részletezett - személyes adatokkal kapcsolatban az Érintettnek joga van
kérelmezni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az
adathordozhatósághoz.
Az adatok módosítása, törlése vagy korlátozása, azonban nem érinti a módosítás, törlés, korlátozás kérelmezése előtt
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az Érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt
benyújtani.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az általunk kezelt adatokat kizárólag az Önnel való kapcsolattartás és a pályázat elbírálása
érdekében használjuk fel, harmadik fél részére nem adjuk át.
Balmazújváros, 2018. május 25.
Király Sándor ügyvezető

