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ÁLLÁSPÁLYÁZATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Tisztelt Jelentkező! 

 

Az AUCHAN Magyarország Kft. és az MH Auchan Benzinkutak Kft. munkaerő-toborzási, kiválasztási 

tevékenysége személyes adatok kezelésével jár, ezért a GDPR 13. cikk (1)-(2) bekezdése, illetve a GDPR 14. 

cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk: 

 

A felvételt nyert jelentkezők szerződés előkészítése céljából történő adatkezelés vonatkozásában az 

adatkezelés megkezdése előtt kapnak tájékoztatást. 

 

A partnerszervezet által közvetített személyek tekintetében a partnerszervezet felelős a GDPR 13. cikke 

alapján a tájékoztatásért, az Auchan és az MH a tájékoztatást a GDPR 14. cikkében foglaltak szerint nyújtja 

jelen tájékoztatót kiegészítve az adatok forrására vonatkozó információval. 

 

Ha munkaerő-közvetítés esetén a partnerszervezet nem önálló adatkezelő, hanem közös adatkezelés történik, 

arról az érintettek külön tájékoztatást kapnak. 

 

Ha a toborzás során személyes adatkezeléssel járó tesztet alkalmazunk, ahhoz külön adatkezelési tájékoztatót 

küldünk az érintettek részére. 

 

1. ADATKEZELŐK 
 

Az Auchan Magyarország Kft. toborzási tevékenysége kapcsán az Auchan Magyarország Kft. önálló 

adatkezelő.  

 

Az MH Auchan Benzinkutak Kft. elektronikus és papíralapú toborzási tevékenysége (ideértve a nem 

konkrét állásra jelentkezőknél a mindkét vállalatnál potenciálisan foglalkoztatható személyek jelentkezését is) 

az Auchan Magyarország Kft. és az MH Auchan Benzinkutak Kft. közös adatkezelők.  

 

Közös adatkezelő a két cég az olyan munkakörök tekintetében, ahol az érintett mindkét cég foglalkoztatásába 

kerül (az adott állásnál fel lesz tüntetve). 

 

A sikeres jelentkezés esetén az ajánlattételi szakasztól mindkét cég önálló adatkezelő a saját leendő 

munkavállalója tekintetében. 

 

A közös adatkezelés során a Karrierportált és a hozzá tartozó háttéradatbázist (toborzási platformot) az Auchan 

üzemelteti. 

 

A Felek megegyezése szerint az érintettek felé elsődleges kapcsolattartási pont az Auchan Magyarország 

Kft., de az érintettek mindkét adatkezelőhöz fordulhatnak kérelmeikkel. 

 

 

Név: AUCHAN Magyarország Kft.  

Cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. 

Telefon: +36 23 886 200  

E-mail: karrier@auchan.hu,  

az adatkezeléssel kapcsolatban: 

adatvedelem@auchan.hu  

 

Név: MH AUCHAN Benzinkutak Kft.  

Cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. 

Telefon: + 3680442002 

E-mail: info_benzinkutak@partner.auchan.hu 

az adatkezeléssel kapcsolatban: 

adatvedelem@partner.auchan.hu  

 

mailto:allas@auchan.hu
mailto:adatvedelem@auchan.hu
mailto:adatvedelem@partner.auchan.hu
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2. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

 

Mindkét cégnél azonos személy látja el az adatvédelmi tisztviselői feladatokat: 

Név: dr. Csekő Katalin 

Postai cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.  

E-mail cím: k.cseko@auchan.hu  

 

3. KARRIERPORTÁL ÉS ÁLLÁSPÁLYÁZATOK 

 

 

3.1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI 

 

 

Részfolyamat Cél Adatkategóriák 

Karrierportál regisztráció Állásajánlatok és folyamatban 

lévő pályázatok érintett általi 

nyomon követése 

Alapértelmezett regisztráció: e-

mail cím  

Linkedin profillal történő 

regisztráció: név, e-mail cím, 

Linkedin profil linkje 

Facebook profillal történő 

regisztráció: Facebook profil 

(név, e-mail cím, profilkép) 

bármely regisztrációnál: jelszó 

(titkosítva) 

Jelentkezés (valamennyi 

jelentkezési mód tekintetében, 

ideértve azt is, amikor az érintett 

regisztráció nélkül, a 

Karrierportál felületen jelentkezik 

állásra) 

Álláspályázat elbírálása, 

kapcsolattartás 

● azonosító és 

kapcsolattartási 

adatok 

● állampolgárság 

● végzettség, egyéb 

engedély, 

szakképesítés, 

oklevél megléte 

● MMK 

információ: az 

Auchan mint 

fogyatékosságbar

át munkahely 

kiemelt figyelmet 

fordít arra, hogy 

megváltozott 

munkaképességű 

munkavállalókat 

alkalmazzon, 

mailto:k.cseko@auchan.hu
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ezért kifejezetten 

részükre alkalmas 

munkaköröket 

tart fenn. Nem 

kötelező adat, 

pozitív 

megkülönbözteté

sre szolgál 

● jelentkezés 

eredménye: 

sikeres/sikertelen 

(következtetés 

útján) 

 

 

A virtuális formában megtartott 

interjúk (felvétel nem készül) 

kiegészítő adatkezelés a virtuális 

interjú megvalósítása érdekében 

Google Hangouts alkalmazás 

használata esetén e-mail címet-, 

Viber alkalmazás használata 

esetén telefonszámot használunk 

a kapcsolat létesítéséhez. Mindkét 

esetben az interjún egyébként 

kitöltendő kérdőívet az 

alkalmazások chat funkcióin 

keresztül küldjük el az 

érintettnek. A kitöltendő 

kérdőívek minden esetben Google 

Forms kérdőívek. 

Ha a jelentkező külön hozzájárul 

ahhoz, hogy 2 éven belül további 

álláslehetőségekről is tájékoztassa 

őt az Adatkezelő 

az álláslehetőségekről történő 

tájékoztatás. 

azonosító és kapcsolattartási 

adatok, az érintettre vonatkozó 

információ annak felmérésére, 

hogy egy későbbi lehetőség 

számára érdekes lehet-e 

WANTED az Auchan munkavállalói által 

ajánlott munkatársak felvétele 

esetén  az ajánló díjazása  

Wanted miatt a dolgozóról kezelt 

adatok köre: céges e-mail cím, 

név  

 

(Az ajánló dolgozó az ajánlottról 

kizárólag egy e-mail címet ad 

meg, melyre a munkalehetőséget 

tartalmazó információra mutató 

linket továbbítjuk. Amennyiben 

az ajánlott személy a linken 

keresztül jelentkezik, onnantól 

fogva Jelentkezőnek számít a 

folyamatban. Amennyiben nem 

jelentkezik, semmilyen adatát 

nem fogjuk kezelni, az ajánlási e-

mail adatkezelési idejének lejárta 

után.) 
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Hiányzó hozzájárulás esetén 

annak pótlásáig a pályázati anyag 

tárolása 

a jogszerű adatkezelési feltételek 

biztosítása 

azonosító és kapcsolattartási adat 

Külső toborzó 

partnerszervezeteken keresztül 

történő jelentkezés az érintett és a 

külső partner által kötött 

szerződés alapján Karrieroldal 

fejvadász modullal vagy anélkül 

a felvételek nyomon követése 

(egyebekben megegyezik egy 

hagyományos állásra 

jelentkezéssel) 

 

Név, e-mail cím, születési dátum, 

cím (nem kötelező), 

mobiltelefonszám, önéletrajzban 

szereplő adatok (ha feltölt/átad cv-

t), legmagasabb iskolai végzettség 

(nem kötelező), a modulban 

megváltozott munkaképesség 

checkbox bepipálva mindig, ha 

MMK-s alapítvány a fejvadász 

Külső toborzó partner szervezetek 

kapcsolattartói adatkezelése 

kapcsolattartás a partnerrel cég neve, címe (nem személyes 

adat) kapcsolattartó személy 

neve, telefonszáma, e-mail címe, 

a szerződés célja, időtartama, a 

szerződésben foglalt megbízási 

összeg.  

Ajánlatadás az alkalmas jelöltnek 

álláslehetőség ajánlása név, juttatások, munkavégzés 

feltételei 

 

 

 

 

3.2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 

 

Cél Jogalap 

● Regisztráció 

● Jelentkezés konkrét állásra, akár 

fejvadászon keresztül illetve a 2 éves, 

adatkezelői részről történő megkeresésre 

(valamennyi jelentkezési mód tekintetében) 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a 

regisztráló önkéntes, előzetes és teljes körű 

tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a 

jelentkezéstől függően írásban vagy checkbox 

segítségével 

 

Amennyiben a Jelentkező a pályázati anyaga 

kapcsán különleges személyes adatokat is megad, 

illetve a Megváltozott munkaképességre vonatkozó 

információ kapcsán az adatkezelés jogalapja a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja a GDPR 9. 

cikk (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel a 

Jelentkező önkéntes, tájékoztatáson alapuló 

kifejezett hozzájárulása.  

● Wanted - munkavállaló kapcsán 

● Ajánlat adása a kiválasztott jelölt részére 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerződés 

előkészítése, 
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● Wanted - ajánlott személy kapcsán e-mail 

címének ideiglenes kezelése (48 óra)  

● adattárolás a hozzájárulás beszerzéséig 

 GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek 

 

● Külső toborzó partnerszervezet általi 

toborzás kapcsolattartói adatkezelése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont - adatkezelő jogos 

érdeke 

 

 

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ez azonban nem érinti a 

visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben hozzájárulását 

visszavonja, az Auchan nem jogosult a Jelentkező adatait tovább kezelni, amely ezáltal ellehetetleníti a 

pályáztatási eljárás további folytatását a Jelentkező vonatkozásában. A hozzájárulás visszavonását a 

karrier@auchan.hu e-mail címre küldött e-maillel vagy a DPO elérhetőségein tudja megtenni. 

 

 

3.3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE 

 

 

Cél Adatkezelési idő 

Karrierportál regisztráció A regisztrált profil 1 év inaktivitás után (ha az 

érintett nem újítja meg vagy nem jelentkezik 

állásra) törlődik 

Konkrét állásra jelentkezés 

 

 

 

a pályázat lezárását követő 180 nap - az 

adatkezelési idő lejártát követően anonimizáljuk az 

adatokat (a megmaradó statisztikai adat, hogy adott 

állásra mikor jelentkeztek). Az anonimizálási 

folyamat minden nap azonos időben történik, ezért 

átfutási ideje maximum 24 óra 

 

Az Auchan továbbá az adatkezelési cél megszűnése 

miatt köteles törölni a konkrét állásra jelentkezés 

adatait, ha saját mérlegelési jogkörben úgy dönt, 

hogy a meghirdetett pozíciót nem kívánja betölteni 

vagy ha az érintett visszavonja pályázatát. 

Adattárolás állásajánlatokkal kapcsolatos 

megkeresés céljából 

a jelentkezés tárgyhavának utolsó napjától számított 

2 év - az adatkezelési idő lejártát követően 

anonimizáljuk az adatokat (a megmaradó 

statisztikai adat, hogy adott állásra mikor 

jelentkeztek). Az anonimizálási folyamat minden 

nap azonos időben történik, ezért átfutási ideje 

maximum 24 óra 

Online interjúztatás Az online alkalmazásokon keresztül lebonyolított 

személyes interjúk esetén, az alkalmazások 

csevegés funkciójában keletkező adatok, illetve az 

érintett kontaktadata tekintetében az adatkezelés a 

kiválasztási eljárás végét követő napon megszűnik, 

az adatokat töröljük. 
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Ajánlat A kiküldött ajánlatot a Toborzási Portál nem tárolja 

el, azok a személyzeti adatkezelő rendszerbe történő 

átadást követően törlődnek. Az ajánlat elutasítása 

esetén az ajánlati adatok 48 órán belül törlődnek. 

Wanted Wanted típusú jelentkezés esetén kizárólag a 

Toborzási Portál felületén történik adatkezelés és 

csak az ajánlást tartalmazó e-mail kiküldését követő 

48 óráig (ezt követően az ajánlás, és minden 

személyes adat automatikusan törlésre kerül).  

Adattárolás a hozzájárulás beszerzésének ideje alatt A hozzájárulás kézhezvétel utáni haladéktalan 

megkérését követő 7 nap 

 

Kapcsolattartói adatkezelés a kapcsolattartói szerep megszűnéséig vagy a 

szerződés megszűnéséig 

 

 

 

3.4. ADATFELDOLGOZÓK, TOVÁBBI HARMADIK FÉL CÍMZETTEK, ADATTOVÁBBÍTÁS 

 

 

Nordconn International Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) az adatfeldolgozó tevékenysége: a 

toborzási karrierportál és belső toborzási platform supportja  

 

Az elektronikusan kezelt adatok tárhelye a Microsoft Azure által biztosított felhő alapú tárhely (Microsoft 

Ireland Operations Limited; Seat: 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Írország; Elérhetőség: 

https://azure.microsoft.com/hu-hu/); A Microsoft az adatfeldolgozás során a harmadik országbeli 

adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével 

biztosítja. 

 

Az Auchan által használt Google Suite levelezőrendszer (e-mail-es kapcsolattartás: Google Hangouts/Meet és 

Google Forms) tekintetében a Google Ireland Limited, továbbá az Auchan cégcsoport levelezőrendszerét 

üzemeltető AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, S.A. (székhelye: 59170 Croix, Rue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny, Franciaország). A Google az adatfeldolgozás során a harmadik országbeli adattovábbítás 

esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. 

 

A jelentkező hozzájárulása alapján Facebook vagy LinkedIn profillal történő regisztráció esetén az Auchan 

kizárólag meghatározott adatokat vesz át (facebook profil [név, e-mail cím, profilkép]; LinkedIN: név, e-mail 

cím), de semmilyen adatot nem továbbít ezen adatkezelők részére. 

 

Az online alkalmazásokon keresztül lebonyolított személyes interjúk esetén a szükséges applikációk érintett 

általi letöltésekor 

 

● A Google LLC (Google Data Protection Office 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 

94043; https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI ) – Az Applikáció 

részére a a Google Play Áruház erre a célra fenntartott, véleménymegosztó felület használatának 

biztosítása és 

● az Apple Inc. - Az Applikáció részére az Apple AppStore-ban erre a célra fenntartott, 

véleménymegosztó felület használatának biztosítása (székhely: One Apple Park Way, Cupertino, 

California, USA,95014; https://www.apple.com/legal/privacy/hu/ )   

https://azure.microsoft.com/hu-hu/
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tekintetében önálló adatkezelőnek minősülnek, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit önállóan 

határozzák meg, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartoznak. 

 

A Viber alkalmazás üzemeltetése tekintetében a Viber Media (Rakuten Csoport) önálló adatkezelőnek 

minősül. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk az alábbi linkeken megtalálhatóak: 

 

https://www.viber.com/hu/terms/viber-privacy-policy/ 

https://www.viber.com/hu/security/ 

 

 

4. A TOBORZÁSI CHATBOT MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

 

A Karrierportálon és az Auchan Facebook oldalán ún. toborzási chatbot működik.  

 

https://www.viber.com/hu/terms/viber-privacy-policy/
https://www.viber.com/hu/security/
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4.1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI 

 

 

Cél Adatok 

A chatbot működése: 

 

amennyiben az Auchan Facebook oldalán megjelenő 

álláshirdetések alá az érintett az Érdekel kommentet 

írja vagy ha a chatbot ablakra kattint Facebookon 

vagy a Karrierportálon 

Amikor egy Felhasználó a Messengeren keresztül 

kapcsolatba lép a Facebook oldallal, egy egyedi 

azonosító jön létre a Felhasználó számára a bothoz 

társított oldalhoz, vagyis az Auchan Facebook 

oldalához. Az érintett így egyedileg azonosítható az 

Auchan számára mindaddig, amíg ez az azonosító 

összeköthető vele. 

 

Az Auchan chatbot alkalmazás az indítás esemény 

megérkezésekor lekérdezi a felhasználó publikus 

profil adatait (Teljes név, Vezetéknév, Keresztnév, 

Profilkép) a Facebook User Profile API-on keresztül 

és letárolja az adatbázisban, hogy a felhasználóra 

szabotabb felhasználói élményt biztosítsunk. 

 

A Guest/Vendég mód csak a weboldalba ágyazható 

chat widgeten keresztül érhető el. Ez az  üzemmód 

lehetővé teszi a webhely látogatóinak, hogy a 

Messenger-fiókjukba való bejelentkezés nélkül 

beszéljenek az Facebook oldallal. Ezek a 

„vendégfelhasználók” ideiglenes fiókok, amelyek 

üzeneteket küldhetnek és fogadhatnak, amikor a 

felhasználó a webhelyén tartózkodik. A  

„vendégfelhasználók” profil adatai Facebook által 

generált adatok, nem valós felhasználói adatok 

Beszélgetés a bottal Tekintettel arra, hogy a chatbot szabad szöveges 

formában működik, így a jelölt azon adatokat adja 

meg, melyeket saját választása szerint választ, erre 

az adatkezelőnek semmilyen ráhatása nincs 

 

Jelentkezés beküldése a Karrierportálra regisztráció 

nélkül, a chatboton keresztül 

Az adatkezelő által bekért adatok: név, születési 

dátum, email-cím, telefonszám, önéletrajz 

(opcionális). 

 

A megváltozott munkaképességgel kapcsolatos 

állapotra kizárólag checkbox kérdez rá, kiválasztása 

opcionális 

 

A chatbot ezen kívül az úgynevezett KO (a negatív 

válasz esetén fontos feltételnek nem felel meg a 

jelentkező, de ez emberi beavatkozással 

felülbírálható)  kérdésekre adott választ is kezeli 

a bot tanulása, a beszélgetések idővel egyre 

pontosabbá történő tétele, ennek érdekében a 

beszélgetések tárolása 

a beszélgetések szövege, azonosító adatok 
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A chatboton keresztül történő jelentkezés nem tisztán automatizált adatkezelés, a bot nem utasít el 

automatizáltan senkit, hanem a folyamatban mindig van emberi döntés! 

 

Kérjük, hogy a chatbot használata során körültekintően járjon el a személyes adatai megadása kapcsán és ne 

adjon meg a fentiekben hivatkozott adatokon túl egyéb személyes információkat a chatbotban. 

 

 

4.2.  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 

 

Cél Jogalap 

a bot működtetése, tanulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az 

adatkezelő jogos érdeke - az Adatkezelő gazdasági 

érdeke, amely a magasabb szint ügyfélélmény 

biztosításában, a pontosabb tájékoztatásban, a 

jelentkezések egyszerűbbé tételében és így a 

recruiter kollégák tehermentesítésében nyilvánul 

meg 

 jelentkezés a boton keresztül lásd a tájékoztató 3.2.  pontjában foglaltakat 
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4.3.  A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE 

 

 

Cél Adatkezelési idő 

Chatbot működtetése, tanulása Az adatok a chatbotban 1 évig tárolódnak, az 

azonosító adatoktól megfosztott adatok 2 évig.  

A saját beszélgetésének előzményeit bármikor 

törölheti a felhasználó a Facebook Messengeren 

keresztül.  

Chatbot használata Guest (vendég) módban Ha Chatbot widgeten keresztül Guest módban 

használja a felhasználó, akkor a felhasználó utolsó 

interakciója után 48 órával automatikusan törlődik a 

beszélgetés 

Jelentkezési adatok A platformba átkerült adatok adatkezelési ideje az 

arra vonatkozó szabályok szerint történik - lásd a 

tájékoztató 3.4. pontját 

 

 

4.4.  ADATFELDOLGOZÓK, TOVÁBBI HARMADIK FÉL CÍMZETTEK, 

ADATTOVÁBBÍTÁS 

 

A chatbot fejlesztője, üzemeltetője és supportálója a Zalehy Informatikai Szolgáltató Kft., al-adatfeldolgozó - 

felhőszolgáltató a DigitalOcean [DigitalOcean, LLC.; 101 6th Ave, New York, NY 10013, Egyesült 

Államok; https://www.digitalocean.com/] A DigitalOcean az általa végzett adatfeldolgozás során a harmadik 

országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) 

igénybevételével biztosítja. 

A Zalehy Kft. hozzáférést kap a Recruitment chatbothoz tartozó hirdetés állás összekötési funkció kapcsán 

szükséges hirdetési funkciókhoz és adatokhoz az Auchan Facebook oldalán.  A felhasználók Facebook 

profilja nem látható Szolgáltató számára – ide nem értve a fentiekben megjelölt adatokat. 

 

Tekintettel arra, hogy a Chatbot összekapcsolásra kerül a Toborzási Platformmal egy API kapcsolaton 

keresztül, így az azt üzemeltető, támogató adatfeldolgozó is érintett a folyamatban: Nordconn International 

Kft. 

 

 

 

5. AZ AUCHAN KARRIER PORTÁL LÁTOGATÓI ADATAINAK KEZELÉSE 

 

Amennyiben Ön nem jelentkezik, csupán az állásajánlatokat tekinti meg, a Weblap megtekintése során a 

technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező 

időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az 

operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe.  Az Ön által a jelentkezési felületen megadott adatok a 

Weblap - a jelentkezés elküldése nélküli - elhagyásával nem rögzülnek.  

Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. 

 

https://www.digitalocean.com/
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Az Auchan, mint a weblap üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, 

kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja („Weblap megtekintése során keletkező 

személyes adatok”). 

A Weblap megtekintése során keletkező személyes adatokat a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan 

törli. 

 

5.1. Adatkezelés célja 

 

A karrier portál látogatóinak a karrier portál megtekintéséhez alapesetben nem szükséges személyes adataik 

megadása. Ugyanakkor a karrier portál böngészése során és azzal összefüggésben az Auchan a karrier portál 

elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a karrier portálban elérhető szolgáltatások 

javítása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai és marketing 

célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt jár, ezeket az 

eseteket tájékoztatónk ezen, továbbá a cookie-kra vonatkozó pontja tartalmazza. 

 
 

5.2. Kezelt adatok köre 

Hozzájárulás esetén (statisztikai célú cookie-k elfogadása), a karrier portálban Google Analyticset használunk, 

amely a karrier portál forgalmával kapcsolatos adatokat továbbít a Google-nek és ezen keresztül a karrier portál 

üzemeltetőjének. A Google Analytics tájékoztatója: 

https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=hu 

Az Auchan a fenti adatokat az Érintett által a karrier portálon elérhető szolgáltatások igénybevétele során 

megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekszik a látogató személyének más módon való 

beazonosítására sem. 

Hozzájárulás esetén (marketing cookie-k elfogadása) az Auchan Karrier Portálon Hotjart (hőtérképező és 

vásárlói viselkedés monitorozó eszköz)  használunk, hogy jobban megértsük az oldalra látogatók, regisztrálók 

és pályázóink igényeit, és az oldal működését ezekhez az igényekhez tudjuk igazítani (pl. melyik oldalon 

jellemzően mennyi időt tölt a látogató, milyen linkekre kattint tovább, mit szeretnek a felhasználók és mit nem, 

hol adódik probléma az oldalon, hol akadnak meg jellemzően a pályázók egy űrlap kitöltésénél, a jelentkezési 

folyamatban vagy egy álláspályázat kiírásának elolvasásánál).  

 

Így válik lehetségessé számunkra, hogy az oldal működését a valós igényekhez igazítsuk. Ennek érdekében a 

Hotjar cookie-k segítségével adatokat gyűjt a látogató eszközéről és viselkedéséről.  

Az Auchan a Hotjarral gyűjtött és rögzített adatokat nem rendeli hozzá a Portálon megadott felhasználói 

adatokhoz, az eszközt tömegek (pl. látogatói, regisztráló pályázói csoportok) viselkedésének 

tanulmányozására használjuk. 

 

Amikor a felhasználó űrlapokat tölt ki, a megadott információkat az alkalmazás maszkolja (ez olyan, mint 

amikor online bankkártyás fizetéskor a háromjegyű biztonsági azonosító helyett pontok látszanak).  

 

A Hotjar által adott információk itt elérhetőek: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-

About-Hotjar 

 

A Hotjarnál a sütik által gyűjtött információk nem kapcsolódnak össze konkrét személlyel, de az IP cím 

kezelése miatt adott eszközhöz hozzá vannak rendelve, ezt nevezzük pszeudoanonimizációnak.  
 

5.3. Adatkezelés időtartama 

Az Auchan a Google Analyticsben összegyűlt adatokat 26 hónapig tároltatja, illetve a szerverek naplófájljait 

30 napig tárolja, azt követően pedig törli. 

https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=hu
https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=hu
https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar
https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar
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Az Auchan a marketing automatizációs rendszer tekintetében a tájékoztató cookie kezelésre vonatkozó pontja 

tartalmazza. 

A HotJar tekintetében az adatkezelés idejéről további tájékoztatás a cookie banneren található. 

5.4. Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

5.5. Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége 

  

 • Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az 

adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás. A Microsoft az általa végzett adatfeldolgozás során 

a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési 

feltételek) igénybevételével biztosítja. 

 • Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. 

Az adatfeldolgozó tevékenysége: Google Analytics szolgáltatás. A Google az általa végzett 

adatfeldolgozás során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét 

SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. 

  • Hotjar Limited LEVEL 2, ST JULIANS BUSINESS CENTRE, 3, ELIA ZAMMIT STREET, Málta, 

tevékenységéhez az Amazon web Services Malta felhőszolgátatását veszi igénybe, egyébként a tárolt 

információkat másnak nem adhatja át. Tevékenysége: viselkedéselemzés támogatása az oldalon. A 

Hotjar által igénybevett adatfeldolgozás során az Amazon a harmadik országbeli adattovábbítás esetén 

az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. 

  

 

6. AZ AUCHAN KARRIER PORTÁLON ELÉRHETŐ COOKIE-KKAL (HTTP SÜTI) 

KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

 

6.1. A cookie-kkal (http sütik) kapcsolatos általános tájékoztató 

 

6.1.1. Mi az a cookie? 

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője az oldal 

használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes 

böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén 

tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott 

információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban. 

6.1.2. Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat 

törölni? 

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k 

elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, 

használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k 

használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a 

szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is. 

Továbbá van lehetősége a karrier portál bármely oldalára való megérkezéskor a megjelenő cookie elfogadó 

ablakban beállítani, hogy mely típusú cookiek elfogadását engedélyezi és melyekét nem.  
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6.1.3. Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő 

telepítésükhöz? 

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a karrier portál látogatásának vagy 

az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő 

működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése 

azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a karrier portál nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói 

nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által. Ilyen lehet például a bejelentkezés kezelése. 

6.1.4. A cookie-k típusai 

A karrier portálon használt cookie-k négy  kategóriába sorolhatóak. 

Az egyik csoportba tartoznak a karrier portál működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges és funkcionális 

cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó 

központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet és a felhasználói 

felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k). 

A másik kategóriába tartoznak az analitikai cookie-k, amelyek célja és funkciója túlmutat a karrier portál 

működ(tet)ésén. A felhasználóknak a karrier portálban végzett viselkedésének elemzését teszi lehetővé, de 

statisztikai formában, egyénre nem visszavezethető módon. Ezeket általában egy harmadik fél (pl. Google) 

helyezi el a felhasználó böngészőjében. 

A harmadik kategóriába a reklám célú cookie-k tartoznak, melyeket szintén harmadik fél (pl. Google, 

Facebook) helyez el a látogató böngészőjében, a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítik és 

tömbösítve, sokaságot képezve teszik lehetővé, hogy az azonos viselkedésű felhasználók csoportjainak, a 

viselkedésükre szabott hirdetéseket mutassuk meg. 

Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a karrier portál üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást 

nyújtania a karrier portál használatával a látogató gépére telepített cookie-król, a második és harmadik csoport 

esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását, melyről a "Cookie tiltása" pontban adunk 

bővebb tájékoztatást. 

 

6.2. Az Auchan karrier portál egyedi cookie-kkal (http süti) végzett adatkezelése 

 

A cookie-k használatával érintettek köre a karrier portál látogatói. 

A karrier portálban használt cookie-k adatait a cookie banner (a képernyő alsó részén középen felugró téglalap, 

melyben a sütikre vonatkozó beállítások elvégezhetők) „Részletek megjelenítése’ fülére kattitva lehet 

megtekinteni. 

A karrier portál látogatása során a közvetlenül általunk használt cookie-kon kívül harmadik személyek (pl: 

Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkeznek és használunk célzó, úgynevezett third party cookie-

kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését, illetve a célzott marketing és 

reklám üzenetek közvetítését. Ezekről bővebb információ megtalálható a 

https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.  

6.2.1. A kezelt adatok köre 

A cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a karrier portál használatával, illetve 

böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeljük.  

https://online.auchan.hu/cms/adatvedelem.t.12#9-1-cookie-tiltas
https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu
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6.2.2. A cookie-kkal végzett adatkezelés célja 

A karrier portálon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a karrier portál 

elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a 

felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. 

Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának 

elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a karrier portál használatával kapcsolatos 

adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-

jai esetén az ő részükre. A karrier portálról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé 

teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének 

adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre 

van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, 

illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk. 

6.2.3. Az adatkezelés jogalapja 

A sütik tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. 

évi C. törvény 155.§(4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása. Kivételt képeznek a működtetéshez 

elengedhetetlen sütik, melyek esetében az adatkzelés jogalapja az Adatkezelő jogos gazdasági érdeke – a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. 

6.2.4. Az adatkezelés időtartama 

A konkrét részleteket ld. a hivatkozott cookie bannerben. Egyes általunk használt, általában az adott 

munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet 

lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, 

amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k 

alapvetően a karrier portál ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem 

törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 

nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve 

törölhetőek. 

6.2.5. Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége 

  

 • Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az 

adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás. A Microsoft az általa végzett adatfeldolgozás során 

a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési 

feltételek) igénybevételével biztosítja. 

 • Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. 

Az adatfeldolgozó tevékenysége: Google Analytics szolgáltatás. A Google az általa végzett 

adatfeldolgozás során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét 

SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. 

 

6.2.6. Cookie-k bármikori törlésének lehetősége 

Felhívjuk a karrier portál látogatók figyelmét arra és javasoljuk számukra, hogy amennyiben a cookie-k 

használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat 

utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék. 
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6.2.7. Cookie törlés lehetőségei a legnagyobb böngészőkben 

Ha úgy dönt, hogy szeretné törölni a böngészőjében elhelyezett cookie-kat, akkor a három legnagyobb 

böngésző esetén az alábbi módon tudja ezt megtenni. Az itt nem felsorolt böngészők esetében, a böngészők 

súgó részében megtalálhatja a módszert. 

6.2.8. Cookie törlése Google Chrome böngészőben 

Böngészője címsorába üsse be ezt a címet: chrome://settings/siteData Ezzel eljut a böngészőben tárolt cookiek 

megtekintéséhez. A megjelenő ablakban a legegyszerűbb, ha az összes cookie-t törli az “összes eltávolítása” 

gombra kattintva. 

 

Ha csak az Auchan által elhelyezett cookie-kat szeretné törölni, akkor a megjelenő listában kattintson a kis 

kuka ikonra a karrier.auchan.hu mellett. Ezzel törli a weboldalunk által elhelyezett cookie-kat. 

6.2.9. Cookie törlése Mozilla Firefox böngészőben 

Böngészője címsorába üsse be ezt a címet: Ezzel eljut az Adatvédelem menüponthoz, ahonnan a tárolt cookiek 

megtekintéséhez, törléséhez  az “eltávolítani az egyes sütiket” linkre kell kattintania. 
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A megjelenő listából válassza ki az karrier.auchan.hu-t majd kattintson a “Kijelölt eltávolítása” gombra. 

 

 

6.2.10. Cookie törlése Internet Explorer böngészőben 

A böngésző jobb oldalán kattintson a fogaskerék ikonra, a lenyíló menüből válassza a “Biztonság” menüt, 

majd a megjelenő opciók közül válassza a “Böngészési előzmények törlése” lehetőséget 
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Az így megjelenő ablakban jelölje ki a “Cookie-k és webhelyadatok” négyzetet és az ablak alján kattintson 

“Törlés” gombra. 
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Ezzel törli a weboldalak által elhelyezett cookie-kal együtt a mi weboldalunk által elhelyezett cookie-kat is. 

 

 

 

7. AZ ÉRINTETT JOGAI 

 

7.1. Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga 

A Jelentkező jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a 

következő információkhoz hozzáférést kapjon: 



 

 

21 

 

 

- Az adatkezelés célja;  

- A Jelentkező személyes adatainak kategóriái; 

- A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai; 

- Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 

vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 

szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására kerül sor, a Jelentkező jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan 

a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is; 

 

- Amennyiben az adatokat nem a Jelentkezőtől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

- A Jelentkező azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen; 

- A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

- Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés 

milyen jelentőséggel bír, és a Jelentkezőre nézve milyen várható következményekkel jár.  

 

Az Auchannak az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Jelentkező rendelkezésére kell 

bocsátania. A Jelentkező által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, 

észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Jelentkező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 

információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha 

Jelentkező ezt másként kéri.  

 

7.2. Helyesbítéshez való jog 

A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével a Jelentkező kérheti a hiányos 

személyes adatok kiegészítését is. 

 

7.3. Az adatkezelés korlátozáshoz való jog 

Az Adatkezelő a Jelentkező kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének 

teljesülése esetén:  

- Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelentkező igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- Az adatkezelés jogellenes, a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok 

felhasználásának korlátozását kéri;  

- A Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig 

az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;  

- A Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Jelentkező 

jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, 

illetve jogalapok alapján lehet kezelni:  

- a Jelentkező hozzájárulásával,  

- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy  

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi 

személy jogainak védelme érdekében.  

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről azt a Jelentkezőt előzetesen 

tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést. 
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7.4. Tiltakozáshoz való jog 

Saját helyzetével kapcsolatos okból a Jelentkező bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken 

alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők 

tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan, az ő oldalán fellépő jogos érdek 

indokolja, amely elsőbbséget élvez a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén a Jelentkező bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó 

személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 

üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben a Jelentkező tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés 

érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb a Jelentkezővel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten 

fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól 

elkülönítve kell megjeleníteni.  

 

A Jelentkezőt nem illeti meg a tiltakozáshoz való jog, amennyiben az adatkezelés 

- hozzájáruláson 

- jogi kötelezettség teljesítésén 

- szerződés teljesítésén 

- létfontosságú érdek védelmén 

alapul. 

 

7.5. Törléshez való jog 

A Jelentkező kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.   

Ezenkívül az Adatkezelő köteles a Jelentkezőre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli 

törlésére, amennyiben ennek a GDPR-ban foglalt feltételei fennállnak. Figyelem! A törlési kérelem 

benyújtásakor figyeljen arra, hogy a törlést minden adatkezelési cél vagy csak ezek egyike kapcsán kéri! 
 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az 

elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést 

meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő 

többi adatkezelőt arról, hogy a Jelentkező kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek 

vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:  

- a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében 

szükséges;  

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági 

eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség). 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges; 

- közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés 

lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést. 

 

7.6. Adathordozhatósághoz való jog 

A Jelentkező jogosult arra, hogy  

- a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy  

- ezeket az adatokat a Jelentkező egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az 

az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:  

 

● az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és  

● az adatkezelés automatizált módon történik.  
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- kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag 

megvalósítható. 

 

7.7. Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok 

A Jelentkező jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a 

profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős 

mértékben érintené. A Jelentkezőt ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy 

ezt kérelmezi vagy sem. 

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az 

- a Jelentkező kifejezett hozzájárulásán alapul;  

- a Jelentkező és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy 

- az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi. 

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Jelentkező jogainak, 

szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Jelentkezőnek legalább azt a jogát, hogy  

- álláspontját kifejezze,  

- a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és  

- az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen. 

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, 

kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha a Jelentkező jogainak, 

szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor. 

 

7.8. Jogorvoslathoz való jog 

Minden Jelentkező jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, 

munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá 

vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: www.naih.hu 

Fentieken túl az Jelentkezőt megilleti a bírósághoz fordulás joga is. 

 

 

Hatályos: 2019. szeptember 16. napjától (Utolsó módosítás: 2022.01.03.) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.naih.hu/

