2. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezeléséhez
munkáltató: KASZÓ Zrt.

ADATKEZELŐ NEVE:

KASZÓ Zrt.

SZÉKHELYE:

7564 Kaszó

KÉPVISELŐJE:

Galamb Gábor vezérigazgató

HONLAPJA:

www.kaszort.hu

E-MAIL:

info@kaszort.hu

TELEFON:

+36-82-352-065
+36-82-445-818

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja
neve, lakcím, képesítési adatok, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói
feljegyzés (ha van).
(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal
munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta
az adott állásra.
(3) Az érintettek köre: a meghirdetett pozícióra, állásra jelentkezők
(4) Az adatok forrása: érintettek adatszolgáltatása
(5) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(6) A személyes adatok megismerésére jogosult: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására
jogosult vezető, titkársága, valamint az üres álláshellyel rendelkező munkahelyi vezető.
(7) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem
választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki
jelentkezését, pályázatát visszavonta.
A munkaszerződést kötő pályázó adatait a Társaság szerződés teljesítése jogalapon a
munkaviszony megszűnéséig, igényérvényesítés jogalapon pedig az azt követő 5. év végéig
őrzi meg, illetve jogszabályi kötelezettség alapján a jelen szabályzat III.3. (7) pontjában
megjelölt ideig.
(8) Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja: számítógépen és papír alapon a
Társaság központi ügyintézési helyén.
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(9) A személyes adatok nem kerülnek továbbításra.
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az
adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem
köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: szerződéskötés,
foglalkoztatás elmaradása.
További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók,
mely
elektronikusan
a
http://www.kaszort.hu/erdogazdasag/adatkezelesi-szabalyzat
weboldalon, nyomtatott formában pedig a KASZÓ Zrt. székhelyén nyilvánosan elérhető.
AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megnevezett személyes adataim
fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül
beleegyezésemet adom. A hozzájárulás kiterjed továbbá arra, a KASZÓ Zrt. a tevékenysége
folytatásához, az adatkezelés céljához kötötten a személyes adatokat harmadik személy részére
továbbítsa.
Kelt: ______________________ 20____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
érintett aláírása
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