7.2.1 Adatvédelmi nyilatkozat pályázók számára
A következőkben tájékoztatjuk Önt az EU általános adatvédelmi rendelet („DSGVO”) 13. cikkelye alapján,
hogy hogyan dolgozzuk fel az Ön személyes adatait a pályázata keretén belül.
1. Ki a felelős az Ön személyes adatainak feldolgozásáért?
Glaub Automation Kft. (A továbbiakban „mi”) felelős a DSGVO értelmében.
2. Adatvédelmi megbízott
Az Ön személyes adatainak feldolgozásával és jogainak gyakorlásával összefüggő valamennyi
kérdés esetén az adatvédelmi megbízottunkhoz fordulhat. Elérheti ez e-mailben
(j.rohde@kaemmer-consulting.de) vagy telefonon (+49 531 702249-46)
3. Milyen célokra és milyen jogi alapon dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?
A személyes adatait a munkaviszonyra vonatkozó pályázata céljából dolgozzuk fel, amennyiben erre
a munkaviszonyról szóló döntés indoklásához szükségünk van. A jogi alapot ehhez a német
adatvédelmi törvény (BDSG) 26. § 1. bek. összefüggésben a 8. bek. 2. mondatával adja
Továbbá feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait, amennyiben ez a pályázati eljárásból adódóan
velünk szemben érvényre juttatott jogigények kivédéséhez szükséges. A jogi alapot ehhez a DSGVO
6. bek. 1, f pont szolgáltatja, a jogos érdek például bizonyítási kötelezettséget jelent egy eljárás
folyamán az általános egyenlő bánásmód törvény (AGG) szerint.
Amennyiben Ön között és közöttünk munkaviszonyra kerül sor, a BDSG 26. § 1. bekezdése
értelmében az Öntől már megkapott személyes adatokat a munkaviszony céljából tovább
feldolgozhatjuk, ha arra a munkaviszony folytatásához vagy befejezéséhez, ill. egy törvényből vagy
tarifamegállapodásból, üzemi vagy szolgáltatási megállapodásból (kollektív szerződésből) adódó, a
munkavállalók érdekképviseletére vonatkozó jogok és kötelezettségek teljesítéséhez van szükség.
4. Mely kategóriába tartozó személyes adatokat dolgozunk fel?
Olyan adatokat dolgozunk fel, amelyek a pályázatával összefüggésben állnak. Ezek lehetnek a
személyére vonatkozó általános adatok (pl. név, cím és elérhetőség), a szakmai képzettségére és a
tanulmányaira, valamint a szakmai továbbképzésére vonatkozó adatok, illetve egyéb adatok,
amelyeket Ön a pályázatával kapcsolatban velünk közöl. Egyébként az Ön által szabadon
hozzáférhetővé tett, a szakmájára vonatkozó információkat is feldolgozhatjuk, mint például a profilját
a szakmai közösségi médiafelületeken.
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5. Mely kategóriájú címzettjei lehetnek a személyes adatainak?
A pályázati folyamat keretein belül továbbítjuk az Ön adatait a vállalatnál a kiválasztással megbízott
személynek is.
6. Szándékukban áll az adatok továbbítása harmadik országba?
Nem áll szándékunkban az adatok továbbítása harmadik országba.
7. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
Addig tároljuk az Ön személyes adatait, ameddig arra a pályázatáról szóló döntésig szükség van.
Amennyiben nem jön létre Ön között és közöttünk munkaviszony, azon túl is tovább tárolhatjuk az
adatokat, amennyiben arra a lehetséges jogigény elleni védekezéshez szükség van. Ekkor a
pályázati dokumentációt az elutasító döntés ismertetését követő hat hónap múlva töröljük,
amennyiben további tárolásra nincs szükség jogvita miatt.
8. Milyen jogokkal rendelkezik Ön?
Pályázóként nálunk a szituációtól függően egyes esetekben a következő adatvédelmi jogokkal
rendelkezik, amelyek gyakorlásához bármikor kapcsolatba léphet velünk vagy az adatvédelmi
megbízottunkkal az 1. és 2. szám alatt megadott módokon.
a. Tájékoztatás
Joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon a nálunk feldolgozott személyes adatairól, valamint a
személyes adataihoz hozzáférési lehetőséget és/vagy ezekről az adatokról másolatot kérjen. Ez
tartalmazza a tájékoztatást a felhasználás céljáról, a felhasznált adatok kategóriájáról, azok
címzettjeiről és azokról, akik hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek, valamint, amennyiben
lehetséges, az adattárolás tervezett időtartamáról vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a tárolási
időtartam meghatározásának kritériumairól.
b. A feldolgozás helyesbítése, törlése vagy korlátozása
Jogában áll, hogy azonnal kérje tőlünk a hibás személyes adatainak helyesbítését. A feldolgozás
céljának figyelembe vételével jogában áll, hogy a hiányos személyes adatainak kiegészítését kérje egy kiegészítő magyarázattal együtt is.
c.

Kifogásolási jog

Amennyiben a személyes adatainak feldolgozására a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdésének f pontja
alapján kerül sor, jogában áll, hogy az Ön különleges helyzetéből adódó okok miatt bármikor kifogást
emeljen ezen adatok feldolgozása ellen. Ezt követően nem dolgozzuk fel tovább ezeket a személyes
adatokat, kivéve, ha védelemre érdemes nyomós okokat tudunk felsorakoztatni a feldolgozás
mellett, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabadságjogait, vagy a feldolgozás a
jogigények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.
d. Visszavonási jog
Ha a feldolgozás hozzájárulástól függ, Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja a
hozzájárulását anélkül, hogy a hozzájárulás alapján a visszavonásig elvégzett feldolgozás
jogszerűségét érintené. Ezzel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk vagy az adatvédelmi
megbízottunkkal a fent említett módokon.
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e. A törléshez való jog
Jogában áll kérni tőlünk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalanul törlésre
kerüljenek, és nekünk kötelességünk a személyes adatokat haladéktalanul törölni, amennyiben a
következő okok egyike áll fenn:
-

A személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez gyűjtésre vagy
egyéb módon feldolgozásra kerültek.
A fenti 8.c pont értelmében kifogást emelt a feldolgozás ellen, és nem állnak fenn elsődleges
jogos indokok a feldolgozás mellett.
A személyes adatok feldolgozása jogszerűtlenül történt.
A személyes adatok törlése az uniós jog vagy a tagállamok jogrendszere szerinti jogi
kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, amelyhez tartozunk.

Ez nem érvényes, amennyiben a feldolgozás szükséges:
f.

egy jogi kötelezettség teljesítéséhez, amely az uniós jog vagy a tagállamok jogrendszere
szerinti feldolgozást követeli, amelyhez tartozunk.
jogigények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.
A feldolgozás korlátozásának joga

Jogában áll a feldolgozás korlátozását kérni tőlünk, ha a következő feltételek egyike fennáll:
-

Ön kétségbe vonja a személyes adatainak helyességét, mégpedig olyan időtartamra, amely
lehetővé teszi számunkra, hogy a személyes adatainak helyességét ellenőrizzük,
a feldolgozás jogszerűtlen, és Ön nem fogadja el a személyes adatainak törlését, ehelyett a
személyes adatai felhasználásának korlátozását kéri;
a feldolgozás céljából nincs tovább szükségünk a személyes adataira, Önnek viszont
szükségesek a jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében, vagy
Ön kifogást emelt a feldolgozás ellen a fenti 8.c pont alapján, ameddig még nem állapítható
meg, hogy a jogos indokaink az Önéi felett állnak-e.

Amennyiben a feldolgozás ennek az f. pontnak megfelelőn korlátozásra került, ezeket a személyes
adatokat - eltekintve a mentésüktől - csak az Ön hozzájárulásával vagy jogigények érvényesítése,
gyakorlása vagy védelme érdekében, valamint más természetes vagy jogi személy jogainak
védelméért, ill. az Unió vagy az egyik tagállam fontos közérdekét illető okokból szabad feldolgozni.
Ha Ön kieszközölte a feldolgozás korlátozását, értesíteni fogjuk Önt a korlátozás megszüntetése
előtt.
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g. Panaszbenyújtási jog
Egyéb közigazgatási vagy igazságügyi jogorvoslat sérelme nélkül jogában áll panaszt tenni egy
felügyeleti szervnél, különösen abban a tagállamban, ahol a tartózkodási helye, a munkahelye vagy
a feltételezhető vétség helye található, ha az a véleménye, hogy a személyes adatainak
feldolgozása a DSGVO törvényeit sérti.
9. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának szükségessége
A személyes adatok rendelkezésre bocsátását sem törvény, sem szerződés nem írja elő, és Ön sem
köteles a személyes adatait rendelkezésre bocsátani. Azonban a személyes adatainak
rendelkezésre bocsátására szükség van a velünk való munkaviszonyról szóló szerződés
megkötéséhez. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön a pályázat során nem bocsátja
rendelkezésünkre a személyes adatait, nem fogunk Önnel munkaviszonyt létesíteni.
10. Nincs automatizált döntéshozatal
Egyes esetekben nem kerül sor automatizált döntésre a DSGVO 22. cikkelye értelmében, azaz a
pályázatáról hozott döntés nem kizárólag egy automatizált feldolgozáson alapul.
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