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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ  

ÁLLÁSPÁLYÁZATRA JELENTKEZŐK RÉSZÉRE  

I. Bevezetés 

Az adatvédelem rendkívül fontos számunkra, és szeretnénk átláthatóságot biztosítani az Ön személyes 

adatainak kezelésével kapcsolatban.   

Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót, és amennyiben kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a 

következő elérhetőségeken:  

Név: Becher és Torma Ügyvédi Iroda (adatvédelmi tisztviselő) 

Elérhetőség: dpo@griffsoft.hu vagy griffsoft.dpo@btpartners.hu 

A jelen nyilatkozat tájékoztatást nyújt a személyes adataihoz fűződő jogairól, és ismerteti azokat az 

alapelveket, amelyeket a Társaságunk követ az Ön személyes adatainak kezelése során.  

II. Kik kezeli az Ön személyes adatait? 

Társaság neve GriffSoft Informatikai Zrt. 

Székhelye 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. 

Cégjegyzék száma 01-10-049196 

Adószáma  12573936-2-41 

  

III. Melyek az adatkezelés lényeges körülményei? 

Az adatkezelés lényeges körülményeit, így különösen a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelési 

célt, az adatkezelés jogalapját, az adatkezelés időtartamát a jelen tájékoztatóhoz csatolt táblázat 

tartalmazza a könnyebb áttekinthetőség érdekében. 

IV. Kitől kapjuk meg a kezelt személyes adatokat? 

Részünkre az adatokat vagy Ön közvetlenül, vagy az Ön által igénybe vett közvetítő cég továbbítja.  

V. Adatbiztonsági intézkedések 

Társaságunk mint adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket (fizikai, informatikai 

védelem és jogosultsági szintek meghatározása) végzett a személyes adatok védelmében. 

Az intézkedések a következő területeket érintik: 

 jogosulatlan hozzáférés kiküszöbölése a kezelt adatokhoz (az adatokhoz kizárólag az erre 

kijelölt munkavállalók férnek hozzá a kiválasztási folyamat során), 

 az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatala (az adatait bizalmasan kezeljük, mind 

elektronikusan, mind pedig papír alapon történő kezelés esetén a jogosulatlan személyek 

hozzáférését megakadályozó módon), 

 kezelt adatok megváltoztatása, 

 adatveszteség, adatmegsemmisítés megelőzése. 

VI. Automatizált döntéshozatal ténye (ideértve profilalkotást is)  

A Társaság az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.  
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VII. Továbbítjuk-e adatait másoknak? 

Nem, ugyanis Társaságunk a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelései során nem vesz igénybe 

adatfeldolgozót és az adatokat sem továbbítja harmadik személy részére.  

Az adatok Magyarországon kívülre nem kerülnek továbbításra. 

VIII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen a személyes adataihoz fűződő jogaival.  

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 (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) 15-20. cikkei 

alapján Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatai tekintetében: 

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen:  

 Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 

van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint 

tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás 

többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes 

adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve 

amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja; a személyes 

adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem 

közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.  

b) a személyes adatok helyesbítését kérje: 

 Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok 

kiegészítését.  

c) a személyes adatok törlését kérje: 

 Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

o a személyes adatokra már nincs szükség; 

o ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

o Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

o ha a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte; 

o ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell. 

 Az adatot a Társaság nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok 

valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a 

tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró 

jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje: 

 Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az 

alábbiak valamelyike teljesül: 

o Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 

o az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 
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o a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

o Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

o Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat 

a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes 

vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás 

feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek. 

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen: 

 Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a Társaság jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az 

esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, 

hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben 

ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog): 

 Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy 

személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Társaság közvetlenül 

továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha 

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez 

szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését 

megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok 

kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.   

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy 

hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

 A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől 

számított 20 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésről, 

vagy annak elmaradása okairól.  

 Amennyiben Ön nem ért egyet válaszunkkal, visszajelzésünkkel jogorvoslati 

lehetőségek állnak rendelkezésére, így bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 

1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
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Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama 

Önéletrajz és az abban 

megadott adatok: 

[pl. név, iskolai végzettség, 

korábbi munkatapasztalatok, 

korábbi munkáltatók és az azoknál 

betöltött munkakörök, nyelvtudás 

ténye és szintje, szakmai 

kompetenciák, személyes 

kompetenciák, fénykép stb.] 

A GriffSoft által 

meghirdetett álláspályázat 

lebonyolítása és 

elbírálása.  

A munkaszerződés-kötési szándék 

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja] 
Sikeres pályázat esetén a munkaviszony fennállása. Ez 

esetben mind az adatkezelési cél, mind az adatkezelés 

jogalapja módosulhat, ezért külön tájékoztatót adunk 

belépéskor a munkavállalóink részére, mely kiterjed erre 

az esetkörre is. 

Sikertelen pályázat esetén – a további megkereséshez 

való hozzájárulás hiányában – az esetleges igények 

tekintetében 2 évig. 

Sikertelen pályázat 

esetében indított esetleges 

jogvita esetén a 

bizonyítás. 

A Társaság és érintett jogos érdeke, 

miszerint egy esetleges, kiválasztás 

érintő későbbi vita esetén a kiválasztás 

alapjául szolgáló adatok 

rekonstruálhatók legyenek. 

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja] 

Kapcsolattartási adatok 

[e-mail cím, levelezés, 

telefonszám] 

A Társaság által 

meghirdetett álláspályázat 

elbírálása. 

A munkaszerződés-kötési szándék 

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja] 

A fenti határidők irányadóak, tekintettel arra, hogy ezen 

adatok számos esetben az önéletrajz részét képezik.  

Az eljárás során keletkezett 

adatok 

[interjún elhangzottak] 

A munkakörre való 

szakmai alkalmasság 

felmérése 

A munkaszerződés-kötési szándék 

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja] 

A fentiekkel megegyező, amennyiben azokról 

elektronikus vagy papír alapon dokumentum készül.  

Nyilvános vagy regisztrációhoz 

kötött adatbázisban 

hozzáférhetővé tett adatok [pl. 

LinkedIn profil] 

A Társaság megüresedett 

vagy megüresedő 

állásának betöltése. 

 

A Társaság, a meghirdetett álláshely 

vonatkozásában megfelelő 

kvalitásokkal rendelkező pályázó általi 

betöltéséhez fűződő jogos érdeke 

alapján kezeli az alábbi adatokat. 

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja] 

Kizárólag a keresési folyamat során. Annak lezárultát 

követően haladéktalanul töröljük, kivéve, ha a 

megkeresés új szakaszba lépett (pl. az érintett az 

önéletrajzát megküldte részünkre, ugyanis ez esetben a 

fentiek irányadóak).  

Önéletrajz és a kiválasztási 

eljárás során keletkezett adatok  

Toborzási adatbázis 

fenntartása megüresedő 

pozíció miatt 

Az érintett hozzájárulása (lehetőleg az 

álláspályázat lezárultát követően) 

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] 

A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a 

hozzájárulás megadását követő 2 évig.  

 


