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I. Bevezetés 

 

A ZF elkötelezett a felelős adatkezelés, és az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés 

iránt minden országban, ahol jelen van.  

 

A jelen Adatvédelmi Értesítés (“Értesítés”) leírja a ZF által meghirdetett bármely nyitott pozícióra 

pályázó, de a ZF-fel munkaviszonyban nem álló személyekről („Pályázók”) gyűjtött Személyes Adatok 

típusát, a Személyes Adat ZF általi felhasználásának a módját, valamint az Ön, mint Érintett jogait 

Személyes Adatainak ZF általi kezelésével kapcsolatban. A jelen Értesítés tartalmazza továbbá azokat 

az intézkedéseket, amelyeket a ZF az adatok védelme és biztonsága érdekében foganatosít, valamint 

annak módját, hogy Ön, hogy léphet kapcsolatba a ZF-fel az adatvédelemmel kapcsolatban. 

 

 

II. Az Adatkezelő adatai 

 

ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft.  

(Cégjegyzékszám: 10-09-021910 Székhely: 3300 Eger, Kistályai út 2.) 

 

III. Az adatvédelmi kapcsolattartók elérhetősége  

 

Amennyiben a jelen Értesítéssel kapcsolatos bármely kérdése van, forduljon  

- a ZFH compliance ügyekben illetékes ügyvezetőjéhez Őszi Csillához (csilla.oszi@zf.com), vagy 

- a ZFH jogtanácsosához Kincses Dánielhez (daniel.kincses@zf.com), vagy 

- a ZFH adatvédelmi szakemberéhez Kántor Patrikhoz (patrik.kantor@zf.com). 

 

IV. Az adatfeldolgozás célja és jogalapja 

 

A ZF a Személyes Adatokat kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, kizárólag 

korlátozott, határozott és jogszerű célra kezeli. A ZF a Személyes Adatokat az Ön más célú használathoz 

adott kifejezett hozzájárulása hiányában semmilyen olyan célra nem használja fel, ami nem 

összeegyeztethető azzal a céllal, mire eredetileg a Személyes Adatot megszerezte. 

 

A Pályázók Személyes Adatai az alábbi célokra kezelhetők:  

 

 

• A ZF-nél lévő nyitott álláshelyek betöltése, munkaviszony létesítése. 

 

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet pályázata megküldésével ad meg a ZF részére.  
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A ZF biztosítja, hogy a belső eljárásai pontosan meghatározzák az indokot, ha valamely Személyes Adat 

az eredetitől eltérő célra kerül felhasználásra. Az eltérő célú használat előtt az új célról értesíteni 

fogjuk.  

 

V. A kezelt adatok fajtái, az adatkezelés időtartama 

 

A kezelt Személyes Adatok köre kifejezetten azokra az adatokra korlátozott, amelyek az adatkezelés 

célja érdekében szükségesek.  

 

A kezelt adatok köre: 

 

• Az Ön neve, életkora, lakcíme, és személyi igazolványának (útlevelének) a száma, végzettsége, 

korábbi munkavégzésére és nyelvtudására vonatkozó adatok.  

 

A ZF nem szerez meg, vagy tárol Személyes Adatot, ha azt a hatályos jog tiltja.  

 

Különleges Személyes Adat kezelésére pályázók vonatkozásában nem kerül sor.  

 

A ZF a Személyes Adatot olyan módon kezeli, amely biztosítja, hogy az pontos, teljes és naprakész.  

 

A ZF a pályázók személyes adatait addig őrzi, ameddig az az álláshely, amelyre pályázatát benyújtotta, 

betöltésre nem kerül. Ha Ön nem kifejezetten meghirdetett nyitott pozícióra küldte meg önéletrajzát, 

a ZF azt a beküldéstől számított 2 évig őrzi. Amennyiben Ön kifejezetten, írásban hozzájárul, a ZF a 

beküldéstől számított 2 éves időtartamra akkor is megőrzi önéletrajzát, ha az az álláshely, amelyre 

jelentkezett betöltésre került, de arra nem Önt választottuk. Ilyen esetben, ha a megőrzési idő alatt 

felmerül olyan álláslehetőség, amely az Ön képzettségének és tudásának megfelel, akkor értesítjük.  

 

A megőrzési idő elteltével a ZF az Ön személyes adatait törli, illetve papíralapú önéletrajzát 

megsemmisíti. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a ZF-hez 

intézett írásos, vagy email útján megküldött nyilatkozattal.  

 

Amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a ZF az Ön adatait akkor is törli, és az Ön papíralapú 

önéletrajzát akkor is megsemmisíti, ha a megőrzési idő még nem telt el. 

 

VI. Adatbiztonság 

A ZF megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket foganatosított a kockázatoknak megfelelő szintű 

adatbiztonság biztosítása érdekében. A kockázatok előzetes elemzése magában foglalta az Érintett 

jogaira vonatkozó veszélyek, az implementáció költségeit, az Adatkezelés kereteit, célját, 

összefüggéseit és természetét.    
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Az intézkedések az alábbiak:  

(i) a Személyes Adat titkosítása, amennyiben azt elektronikus formában tároljuk;  

(ii) a papíralapon tárolt személyes adatok zárt tárolóban történő tárolása akként, hogy ahhoz 

csak a személyügyi osztály erre kijelölt munkavállalói férnek hozzá; 

(iii) az adatfeldolgozó rendszerek titkosságának, sértetlenségének, elérhetőségének és 

ellenállóképességnek folyamatos biztosítása;  

(iv) képesség, hogy fizikai, vagy technikai incidens esetén a Személyes Adatok elérhetősége és 

hozzáférése megfelelő időn belül visszaállítható; és 

(v) az adatfeldolgozó rendszerek biztonságának folyamatos fennállását, és hatékonyságát célzó 

rendszeres ellenőrzésére, értékelésére, és fejlesztésére vonatkozó eljárások bevezetése.  

 

VII. Hozzáférés a Személyes Adatokhoz 

 

A ZF csak a szükséges mértékben, az adott vállalati funkció ellátásához biztosít hozzáférést a Személyes 

Adatokhoz. A hozzáférést kifejezetten azon adatok körére korlátozzák, amelyek a funkció ellátásához 

szükségesek.  

 

A Személyes Adathoz adott hozzáférési felhatalmazás mindig a felhatalmazott funkciójához kötött, a 

felhatalmazott személyéhez kötött hozzáférési felhatalmazás nem lehetséges. Külső szolgáltatók 

kizárólag a ZF-fel megkötött szerződésük céljára juthatnak Személyes Adatokhoz.  

 

VIII. Nemzetközi adattovábbítás 

 

Nemzetközi adattovábbítás alatt a Személyes Adatoknak az Európai Gazdasági Közösségen (“EGK”) 

kívül álló országba történő továbbítása értendő. A pályázók személyes adatai vonatkozásában 

nemzetköz adattovábbításra nem kerül sor. 

 

IX. Személyes Adat visszatartása 

 

A ZF nem tartja vissza a Személyes Adatokat az adatvédelmi jogszabályok által meghatározottaknál, 

illetve az adat megszerzésekor meghatározott adatkezelés céljának megvalósításához szükségesnél, 

vagy a helyi szabályozásban meghatározottnál hosszabb időtartamra 

 

X. Adatvédelmi jogok  

 

A hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján Önnek a jelen fejezetben részletezett jogai vannak. Ezen 

jogok gyakorlása érdekében vegye fel a kapcsolatot az adatvédelemért felelős személyek 

valamelyikével.  
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Hozzáférés joga 

Önnek joga van a ZF-től tájékoztatást kérni, hogy a ZF kezel-e Önre vonatkozó Személyes Adatot.  

 

Önnek hozzáférési joga van a ZF által kezelt, Önre vonatkozó Személyes Adatokhoz, és ingyenesen 

másolatot kérhet ezekről az adatokról (kivéve az ismételt és túlzó kéréseket) és tájékoztatást kérhet 

az alábbi információkról:   

 

(i) A ZFH folytat-e a Személyes Adataira nézve Adatfeldolgozást;  

(ii) Az adatfeldolgozás céljáról, az érintett Személyes Adatok köréről, valamint azokról a 

személyekről, akik a Személyes Adatait megismerhetik; 

(iii) Amennyiben lehetséges, a Személyes Adatok tárolásának előrelátható időtartamáról, vagy 

azokról a feltételekről, amelyek a Személyes Adatok tárolásának időtartamát meghatározzák; 

(iv) A kijavításhoz, illetve kiegészítéshez való jogról, az Adatgazdára vonatkozó adatok 

Adatfeldolgozása megtiltásának lehetőségéről, illetve az Adatfeldolgozás elleni panasz 

lehetőségéről; 

(v) A felügyeleti hatósághoz történő kifogás előterjesztésének lehetőségéről; 

(vi) A Személyes Adat származásáról, amennyiben azt nem az Érintett bocsájtotta a ZFH 

rendelkezésére; 

(vii) Az automatizált döntéshozatal (ideértve a profilozás) létezéséről, az automatizált 

döntéshozatal alapját képező logikai folyamat lényegéről, az ilyen Adatfeldolgozás 

jelentőségéről, és az Adatgazdára vonatkozó várható következményeiről. 

 

 

Kijavításhoz való jog 

Ön bármikor kérheti a ZF-től a pontatlan, hibás, vagy hiányos, Önre vonatkozó, Személyes Adat 

kijavítását vagy kiegészítését.  

 

Törléshez való jog  

 

Ön kérheti a ZF-től a Személyes Adata törlését, ha az alábbi jogalapok egyike fennáll: 

 

(i) A Személyes Adatra már nincs szükség arra a célra, amelynek érdekében átadásra, vagy más 

módon Adatfeldolgozásra került; 

(ii) Ön visszavonta az Adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, és az Adatfeldolgozásnak nincs 

jogalapja; 

(iii) Ön tiltakozik az Adatfeldolgozás ellen, és az Adatfeldolgozásnak nincs erősebb jogalapja, vagy 

az Érintett tiltakozik a direkt marketing céljára folytatott Adatfeldolgozás ellen; 

(iv) A Személyes Adat feldolgozása jogellenes;  

(v) A Személyes Adatot Európai Uniós, vagy Európai Uniós tagállami jogi kötelezettségnek való 

megfelelés érdekében kell törölni. 
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A ZF elutasíthatja az adat törlésére irányuló kérelmet, ha az Adatra az alábbi okok valamelyike miatt 

van szükség: 

(i) Szólás-, és információs szabadsághoz való jog gyakorlása; 

(ii) Olyan jogi kötelezettségnek való megfelelés, amely előírja a Személyes Adat feldolgozását az 

irányadó jogszabályok alapján, vagy közérdekből ellátandó feladat végrehajtása érdekében; 

(iii) Közérdekű közegészségügyi okból; 

(iv) Közérdekű, tudományos, vagy történeti célú, vagy statisztikai célú archiválási cél; 

(v) jogi követelés alapítása, érvényesítése, vagy végrehajtása. 

 

Korlátozáshoz való jog 

Önnek joga van az adatkezelést korlátozni az alábbi esetekben: 

• ha álláspontja szerint az ön Személyes Adatát pontatlanul kezeljük (a korlátozás időtartama a 

addig tarthat, amíg a ZF ellenőrzi a pontosságot); 

• ha az adatkezelés jogtalannak tűnik és a törlés helyett a korlátozás mellett dönt;  

• ha a ZF-nek nincs szüksége a Személyes Adatra az adatkezelés céljára de Önnek az Adatra jogi 

követelés megalapozása, érvényesítése, vagy végrehajtása érdekében van szüksége; és 

• ha Ön kifogást terjesztett elő az adatkezeléssel kapcsolatban, arra az időre, amíg elbírálásra 

kerül, hogy a ZF jogalapja erősebb-e a kifogásban foglaltaknál. 

 

 

Kifogáshoz való jog 

Önnek bármikor joga van az adatkezelést kifogásolni a konkrét helyzethez kapcsolódó megalapozott 

indokkal. Amennyiben a ZF a kifogásának helyt ad, a ZF addig nem kezeli/dolgozza fel az érintett 

Személyes Adatokat, amíg nem tud az Ön érdekénél erősebb jogalapot bizonyítani.  

 

Adathordozhatósághoz való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy a ZF részére átadott Személyes Adatait az Ön részére rendszerezett, általánosan 

használt, számítógéppel olvasható formátumban a ZF kiadja, valamint, hogy a Személyes Adatait a ZF 

az Ön kérésére továbbítsa más Adatfeldolgozó részére. A ZF a Személyes Adatokat közvetlenül 

továbbítsa más adatfeldolgozó részére, amennyiben ez technikailag lehetséges.  

 

Az Adathordozhatóság joga akkor érvényesül, ha: 

 

(i) A Személyes Adatok feldolgozása szerződés, vagy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján 

történik;  

(ii) Az adatfeldolgozást automatizált folyamatok keretében végzik. 

 

Az Adathordozhatóság joga a papíralapú adattárolásra nem terjed ki.   

 

A ZF elutasíthatja az ön kérelmét, ha az Ön kérése mások szabadságjogait érinti. 
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Hozzájárulás visszavonásához való jog 

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A 

visszavonás, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

 

Panaszjog 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. 

 

XI. Megfelelőség a jogszabályoknak és jelen értesítésnek  

 

A Személyes Adatkezelés jelen Értesítésnek és a hatályos jogszabályoknak való megfelelőségének 

folyamatos biztosítása az adatvédelemért felelős személy feladata.  

 

Bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésben az adatvédelemért felelős személyekhez fordulhat. 

 

A Személyes Adatok kezeléséért felelős személyek: 

 

- a ZFH compliance ügyekben illetékes ügyvezetője Őszi Csilla (csilla.oszi@zf.com), vagy 

- a ZFH jogtanácsosa Kincses Dániel (daniel.kincses@zf.com), vagy 

- a ZFH adatvédelmi szakembere Kántor Patrik (patrik.kantor@zf.com). 

 

XII. Egyéb 

 

A jelen értesítés 2018. május 25. napjától hatályos. 

 

Függelék: 

 

A pályázók részére küldött automatikus válasz email szövege: 

 

“Tisztelt Pályázó! 

 

Köszönjük, hogy megtisztelte vállalatunkat és pályázatát álláshely betöltése céljából hozzánk 

benyújtotta. A pályázatában foglalt személyes adatokat a jelen email üzenethez csatolt adatvédelmi 

értesítésben foglaltaknak megfelelően kezeljük.  

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az az álláshely, amelyre pályázott, betöltésre kerül, adatait 

töröljük.  

 

Amennyiben hozzájárul, hogy az álláshely betöltését követően adatait továbbra is, legfeljebb a 

pályázata beérkezését követő 2 évig kezeljük, kérjük aláírva küldje vissza számunkra a jelen emailhez 

csatolt adatkezelési hozzájárulást.” 
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1. számú melléklet 

 

Adatkezelési Hozzájárulás 

 

Alulírott: 

 

Név: 

 

Lakcím: 

 

Születési idő: 

 

Ezúton hozzájárulok, hogy a ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. (3300 Eger, Kistályai út 2.) (“ZF”) az 

általam az önéletrajzomban megküldött személyes adataimat az önéletrajzom beérkezésétől 

számított 2 évig kezelje abból a célból, hogy ha a képzettségemnek, és tudásomnak megfelelő álláshely 

megüresedne, akkor felvegyék velem a kapcsolatot az álláshely betöltése, munkaviszony létesítése 

céljából.  

 

Kijelentem, hogy a ZF “Adatvédelmi Értesítés Pályázók részére” c. dokumentumot emailben, vagy 

papíralapon megkaptam, azt megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kifejezetten kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásomat 

bármikor visszavonhatom a ZF részére írásban, vagy emailen megküldött nyilatkozattal. 

 

Dátum: 

 

____________________________ 

Pályázó aláírása 


