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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Hatályos: 2018. május 25-től.

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
Jelen tájékoztató célja, hogy a MINERO IT HUNGARY KFT. (1095 Budapest, Tinódi utca 1-3.,
földszint 6., továbbiakban Adatkezelő vagy Társaság), mint Adatkezelő tájékoztatást nyújtson az
általa végzett adatkezelésről. A Társaság magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, a hatályos nemzeti jogszabályokban előírtaknak,
valamint az Európai Unió által lefektetett szabályoknak.
Az adatkezelési tájékoztató kialakításakor az adatkezelő alapnak tekintette az az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét (2016. április 27.) 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). Illetve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Info tv.).
A MINERO IT HUNGARY KFT. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, mely
során azokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági-, technikai-és egyéb
intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Adatkezelő cégneve: MINERO IT HUNGARY Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Adatkezelő székhelye: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6.
Adatkezelő telephelye 1.: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6.
Adatkezelő telephelye 2.: 6728 Szeged, Back Bernáth utca 8. (Diszk Irodaház)
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg: 01 09 952137
Adatkezelő adószáma: 23083415-2-43
Adatkezelő telefonszáma: (+36) 20 2243 294
Adatkezelő honlapjai: www.minero-it.hu, www.z-consulting.eu
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: office@minero-it.hu
Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:
3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (2310 Szigetszentmiklós,
Brassó u. 4/A, e-mail cím: admin@megacp.com; weboldal: www.3in1.hu).
Adatvédelmi tisztviselő:
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
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3. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGÜK BEMUTATÁSA
Az adatkezelési céljaink teljesítése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe, amely cégek
tevékenységét az alábbiakban mutatjuk be.
Tárhely szolgáltatást biztosító adatfeldolgozó
Adatfeldolgozási tevékenység
Tárhely szolgáltatása
NÉV
3 in 1 Hosting
Számítástechnikai és
Szolgáltató Betéti Társaság

Adatfeldolgozás helye
Ipari szektor
Magyarország
IT (Információs technológia)
CÍM, ELÉRHETŐSÉG
2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A
E-mail cím: admin@megacp.com
weboldal: www.3in1.hu

Könyvelést támogató adatfeldolgozó
Adatfeldolgozási tevékenység
Könyvelési feladatok ellátása
NÉV

Adatfeldolgozás helye
Ipari szektor
Magyarország
Üzleti adminisztráció
CÍM, ELÉRHETŐSÉG
H-1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt.12-14.
weboldal: http://www.fairconto.hu/

Fair-Conto Zrt. Könyvelőiroda

Toborzást támogató adatfeldolgozó
Adatfeldolgozási tevékenység
Toborzási feladatok ellátása
NÉV
Meló-Diák Universitas
Szolgáltató Iskolaszövetkezet

Adatfeldolgozás helye
Ipari szektor
Magyarország
Munkaerő-kölcsönzés
CÍM, ELÉRHETŐSÉG
H-2724 Újlengyel, Kossuth utca 136.
weboldal: https://www.melodiak.hu/

Működést támogató adatfeldolgozók
Adatfeldolgozási tevékenység
Levelező rendszer működtetése
és felhőszolgáltatás ellátása
NÉV
GOOGLE LLC
Adatfeldolgozási tevékenység
Microsoft 365
felhőszolgáltatás
NÉV
Microsoft Corporation
Adatfeldolgozási tevékenység
Support tevékenység,
szoftverfejlesztés
NÉV
Optimaster s.r.o

Adatfeldolgozás helye

Ipari szektor

Amerikai Egyesült Államok

IT (Információs technológia)

CÍM, ELÉRHETŐSÉG
Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043, USA
weboldal: https://www.google.com/contact/
Adatfeldolgozás helye
Ipari szektor
Amerikai Egyesült Államok

IT (Információs technológia)

CÍM, ELÉRHETŐSÉG
One Microsoft Way Redmond, Washington 98052, USA
weboldal: https://www.microsoft.com/hu-hu/
Adatfeldolgozás helye
Ipari szektor
Magyarország, Szlovákia

IT (Információs technológia)

CÍM, ELÉRHETŐSÉG
94501 Komárno, Družtevná 8, Szlovákia
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weboldal: www.optimaster.eu

3.1 KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS
A Google LLC és a Microsoft Corporation szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti
megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint
az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás
nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz
nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a
GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való
megfelelést. A Társaság egyéb külföldi adattovábbítást nem végez.

4. ÁLTALÁNOS FOGALMAK
„érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
„különleges adat:” faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatok;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„ügyfél”: a szerződő, vagy aki az adatkezelő által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe
veszi, vagy igénybe kívánja venni;
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„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

5. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ALAPELVEK
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és
azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz
kötöttség”);
c) a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
d) gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek
legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az
adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje
vagy helyesbítse („pontosság”);
e) a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
(„korlátozott tárolhatóság”);
f) a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”)
Társaságunk az Ön személyes adatait:
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges
mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük,
tároljuk és felhasználjuk;
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű,
ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét;
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig
harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és
biztonsága.

Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Társaságunk a személyes
adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célból használja fel.
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6. TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGEZETT ADATKEZELÉSEK
A Társaság által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. A Társaság
személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel
rendelkezik.
A Társaság személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését,
gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik
jogcímmel),
a.)

b.)
c.)

d.)

ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez
és kezeléséhez;
amennyiben az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges;
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a
személyes adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően a személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
amennyiben az adatkezelés a személyes adat jogosultjának vagy egy másik
természetes személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges,
illetve a Társaság (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha a Társasággal szemben elsőbbséget élveznek a
személyes adat jogosultjának olyan érdekei és alapvető jogai és szabadságai,
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

6.1 ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATBAN VÉGZETT ADATKEZELÉS
Az ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés célja:
a.) a Társaság és a személyes adat jogosultja közötti, a Társaság üzletszerű
gazdasági tevékenységével összefüggésben kötelmi jogviszony (pl. megbízási
szerződés, adásvételi szerződés) létrehozása, fenntartása, e kötelmi
jogviszonyból eredő jogok gyakorlása (pl. ellenérték követelése) és
kötelezettségek teljesítése (pl. szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése);
b.) a Társaság ügyféllel kapcsolatos jogos érdekének érvényesítése és védelme;
továbbá
c.) a Társaságot a kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban – esetlegesen – terhelő jogi
kötelezettség teljesítése.
6.1.1

A HONLAPUNK ÁLTAL ALKALAMZOTT COOKIE-K

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia.
Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott
személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa. Ezekre személyes adatokra
vonatkozó részletes adatkezelési szabályainkat a 6. pontban találja.
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon
keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön
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internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők
(Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és
használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket
visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az
Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési,
multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő
munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. Weboldalunk
nyomkövető sütiket nem használ. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan
sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot
gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért
felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon
működik.

A weboldal motorja által használt sütikről részletesen itt https://wphu.org/suti-cookiekezelese/olvashat.

Társaságunk által alkalmazott sütik listája:
Típus

rendszer sütik

Hozzájárulás

nem igényel

Leírás
a weboldal motorja
(wordpress) által használt
süti, csak átmenetileg
kerülnek az ideiglenes
memóriába. Nem
tartalmaznak személyes
adatokat és nem
alkalmasak arra, hogy a
látogatót beazonosítsa.
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Cél

Érvényesség

honlap
működésének
biztosítása

böngésző
session vége

6.2 A TÁRSASÁG ÁLTAL KEZELT MUNKAHELYI SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA
A MINERO IT HUNGARY KFT a következő célokból kezeli a személyes adatait:

Tevékenység
megnevezése és az
adatkezelés célja

Munkaviszony
létesítése, fenntartása,
megszüntetése,
járulék- és
hozzájárulásfizetési
kötelezettségek

Kapcsolatfelvétel
toborzás céljából a
honlapon elhelyezett
űrlapon keresztül
Ügyintézés, panasz
észrevételre, panaszra
válaszadás

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Jogi kötelezettség

név, családi állapot, születési ideje, anyja
neve, lakcíme, állampolgársága,
adóazonosító jele, TAJ száma, telefonszám,
e-mail cím, személyi igazolvány száma,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
bankszámlaszáma, online azonosító (ha van)
munkába lépésének kezdő és befejező
időpontja, munkakör, iskolai végzettségét,
szakképzettségét igazoló okmány másolata,
fénykép, önéletrajz, munkabérének összege,
a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival
kapcsolatos adatok, a munkavállaló
munkabéréből jogerős határozat vagy
jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása
alapján levonandó tartozást, illetve ennek
jogosultságát, a munkavállaló munkájának
értékelése, a munkaviszony megszűnésének
módja, indokai, a munkaköri alkalmassági
vizsgálatok összegzése, munkavállalási
jogosultságot igazoló dokumentumának
megnevezését és száma.

Az Ön
hozzájárulása

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím,
telefonszám

365 nap

Társaságunk jogi
kötelezettsége

teljes név, e-mail cím, telefonszám, egyéb
személyes üzenet

5 év

a munkaviszony
megszűnése
napja utáni 3
évet követő 10
munkanap, a
munka
törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I.
törvény 286.§ (1)
bekezdése
alapján

6.2.1 ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE JELENTKEZŐK ADATAINAK A KEZELÉSE, ÁLLÁSPÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
Az adatkezelés célja: Társaságunk a hozzá közvetlenül-, vagy munkaerő közvetítőn keresztül
beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat
abból a célból kezeli, hogy az érintettet a végzettségének és érdeklődési körének leginkább
megfelelő álláslehetőségekről értesítse, az érintettel időpontot egyeztessen, és a kiválasztást
lebonyolítsa. Ide tartozik a jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott pályázatok elbírálása
(beleértve a megfelelő tesztek elvégzését), valamint az állásra jelentkezők kiválasztási folyamat
lezárását követő értesítés.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok, az Ön által végzett tesztek,
valamint az Ön álláspályázatának kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, ideértve többek
között a pályázattal kapcsolatos megjegyzéseket, valamint a teszteredményeket, a személyes
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interjúk eredményeit, az interjú kiértékelő lapok tartalmát, az elvégzett tesztek eredményeit és
kollégáink megjegyzéseit.
Az adatkezelés időtartama: Az adott pozíción történő kiválasztási folyamat lezárást követően az
Ön pályázói profiljához tartozó pályázatát 365 nap után automatikusan töröljük.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős
kollégái és a pozíciót meghirdető terület vezetője.
Adattovábbítás: Bizonyos esetekben a pályázás során megadott adatait a Meló-Diák Universitas
Szolgáltató Iskolaszövetkezet (H-2724 Újlengyel, Kossuth utca 136.) mint munkaerő-közvetítő
partnercég is kezeli adatfeldolgozóként.
6.2.2 ÁLLÁSPÁLYÁZATRA JELENTKEZÉS SZEMÉLYESEN AZ ÁLLÁSBÖRZÉKEN VAGY EGYÉB
RENDEZVÉNYEK SORÁN
Az adatkezelés célja: Az állásbörzéken és egyéb rendezvényeken személyesen állásra
jelentkezők pályázatának átvétele. Ezt követően személyes adatait a 5.2.1 és 5.2.3 pont szerint
kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által személyesen megadott adatok.
Az adatkezelés időtartama: A papír alapon átadott adatokat a regisztrációt követően
megsemmisítjük.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős
kollégái és a pozíciót meghirdető terület vezetője.
Adattovábbítás: Bizonyos esetekben a pályázás során megadott adatait a Meló-Diák Universitas
Szolgáltató Iskolaszövetkezet (H-2724 Újlengyel, Kossuth utca 136.) mint munkaerő-közvetítő
partnercég is kezeli adatfeldolgozóként.
6.2.3 INTERJÚ
A beérkezett pályázatok feldolgozását követően telefonos és/vagy személyes interjúra kerülhet
sor.
Az adatkezelés célja: Az interjú során a nyitott pozícióra legalkalmasabb jelölt kiválasztása
irányított interjú kérdések és az interjú során készült jegyzetek alapján, mely jegyzetek célja a
döntéshozatal előkészítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, továbbá MINERO jogos érdeke, hogy egy
kiválasztási eljárás során az interjún elhangzottakat a későbbi szakszerű döntéshozatal
érdekében lejegyzetelje.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által interjú során adott válaszok, az interjút készítő
személyügyi munkatárs jegyzetei az álláshirdetésben megjelölt szakmai és nem szakmai
kompetenciákról.
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Az adatkezelés időtartama: Az interjú során készült jegyzetek kivonatai bekerülnek a MINERO
felhőtárhelyébe. A papír alapú jegyzetek a kiválasztási folyamat végén, a sikeres
pályázat/pályázatok kiválasztását követően törlésre kerülnek, amennyiben valamennyi
meghirdetett azonos pozíció betöltésre került. A felvételt nyert pályázó saját maga által
elkészített és részünkre rendelkezésre bocsájtott dokumentációja (pl. önéletrajz,
bizonyítványok másolata, motivációs levél stb.) megőrzésre kerül a munkaviszonya alatt.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős
kollégái és a pozíciót meghirdető terület vezetője.
Adattovábbítás: Bizonyos esetekben a pályázás során megadott adatait a Meló-Diák Universitas
Szolgáltató Iskolaszövetkezet (H-2724 Újlengyel, Kossuth utca 136.) mint munkaerő-közvetítő
partnercég is kezeli adatfeldolgozóként.
6.2.4 ADATBÁZIS AZON JELENTKEZŐKRŐL, AKIKKEL A MINERO A JÖVŐBEN NEM KÍVÁN
MUNKAVISZONYT LÉTESÍTENI
Az adatkezelés célja: a MINERO azon jelentkezőkről, akikkel a jövőben nem kíván munkaviszonyt
létesíteni, egy nyilvántartást vezet.
Az adatkezelés jogalapja: A MINERO jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pont alapján.
A kezelt személyes adatok köre: Az érintett jelentkező következő azonosító adatai: Név, e-mail
cím és születési dátum.
Az adatkezelés időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálását követő 1 év. A ki nem választott
jelentkezők személyes adatait 1 év után törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki
jelentkezését, pályázatát visszavonta. További tárolás kifejezett hozzájárulás esetén lehetséges.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős
kollégái.
Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor.
6.3 EGYÉB ADATKEZELÉSEK
Az érintett előzetes hozzájárulása esetén társaságunk egyéb céllal is kezelhet személyes
adatokat. Ezen adatkezelésekről Társaságunk az adatoknak a cél szerinti felvételekor ad az
érintetteknek tájékoztatást. Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között
továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével
biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes
adatait.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre
bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási
kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges mértékben. Társaságunk adatkezelésében és/vagy
adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott
mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait
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megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük,
valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a
jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és
bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében
épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a
papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések
keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a
figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen
biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a
folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő
adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz
beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a
jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

7. AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Társaságunk által kezelt személyes adatai
tekintetében:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a személyes adatokhoz hozzáférjen;
a személyes adatok helyesbítését kérje;
a személyes adatok törlését kérje;
a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa,
amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való
jog)
g. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy
hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
h. a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és - amennyiben ez technikailag
lehetséges – kérje azoknak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben az Ön
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személyes adatainak kezelése hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés
automatizált módon történik.
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a
megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az
elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá az Ön személyes
adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az office@minero-it.hu e-mail, illetve a 1095
Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat
késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az
Ön által megadott elérhetőségre.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította,
kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő
15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával –
elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat,
továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb - 15 napon - belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül)
megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy
az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére
a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni
a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését,
ha bizonyítjuk, 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. Amennyiben Ön
a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a
határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett
választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is
fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg
Társaságunkat.
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8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről
az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.
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