ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Bevezetés
A Transpose HR Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
cégjegyzékszám: 01-09-287974) (a „Társaság”) munkaközvetítési és egyéb
emberierőforrás-ellátási tevékenységet végez. A Társaság tiszteletben tartja az
ügyfelei személyes adatokhoz fűződő jogait, adatkezelést, - feldolgozást, továbbítást a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, valamint az
ügyfelek felhatalmazása alapján végez. A személyes adatok kezelésének
jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.
Tekintettel arra, hogy Ön személyes adatokat ad meg a Transpose HR Kft
álláspályázatokra jelentkezőket nyilvántartó adatbázisához, amelyeket
álláskeresési törekvéseinek érdekében üzleti partnereinkkel is megismertetünk,
adatai megadása előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatvédelmi
nyilatkozatot. Jelentkezése (Önéletrajza) benyújtásával Ön megerősíti, hogy
elolvasta, megértette és magára nézve önként elfogadja a jelen nyilatkozat
tartalmát.
Hogyan léphet kapcsolatba velünk?
Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatosan vagy
ha a személyes adatairól, illetve az azokhoz való hozzáférésről szeretne
tájékoztatást kérni, akkor az info@transpose-hr.hu email címen érdeklődhet.
Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk?
A Társaság csak olyan, a tevékenységi körében felmerült, az őt megkereső
természetes személyek által megadott személyes adatot rögzít és kezel, amelyet
a személy önkéntesen ad meg. A Társaság az alábbi adatokat
kezeli: elérhetőségei, a képesítésére és tapasztalatára vonatkozó információk,
érdeklődése, esetlegesen fizetési igénye, a pályázó által rendelkezésre
bocsátott esetleges referenciák, bizonyítványok.
Amennyiben más személyek (pl. referenciaszemélyek) adatait adja meg nekünk,
úgy kérjük győződjen meg arról, hogy ezen személyektől az adatkezelésre
vonatkozó hozzájárulásukat beszerezte.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az álláskereső/állást kínáló ügyfelek tájékoztatása a
potenciális munkalehetőségekről/álláskeresőkről, a rendelkezésre álló
adatbázis folyamatos naprakészen tartása, valamint az adminisztrációs
feladatok ellátása.
Hogyan dolgozzuk fel, illetve hogyan használjuk a személyes adatait?
Ön azért adja meg számunka személyes adatait, mert egy adott
álláspályázatunkra jelentkezik vagy önéletrajzát konkrét pályázat hiányában is
szeretné nekünk benyújtani. Az általunk tárolt adatok kizárólag azt a célt
szolgálják, hogy értékeljük képesítéseit, személyes tapasztalatait, hogy
megállapíthassuk,
azok
megfelelnek-e
az
adott
álláspályázat
speciális követelményeinek.
Kinek adhatók ki az Ön személyes adatai és milyen esetekben?
Személyes adataihoz a Transpose HR Kft. alkalmazottai férhetnek hozzá,
valamint cégünk azon ügyfelei, amelyek igénybe veszik a Transpose HR Kft. által
nyújtott munkaerő-kereséssel összefüggő szolgáltatásokat.
Így, amikor Ön személyes adatait megadja nekünk, egyúttal azt is elfogadja,
illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait elérhetővé tegyük ügyfeleink
számára.
A Társaság adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedéseket
alkalmaz a jogosulatlan adatfelhasználás elkerülése érdekében, biztonsági
eljárásait ellenőrzi és fejleszti.
Meddig őrizzük meg személyes adatait és hogyan ellenőrizheti vagy kérheti
adatai törlését?
Személyes
adatait
jövőbeli
álláspályázatokról
történő
értesítés
érdekében korlátlan ideig tároljuk adatbázisunkban, amíg Ön nem kéri adatai
törlését, amely esetben a rendszerből való törlést társaságunk haladéktalanul
elvégzi. Ha ellenőrizni, javítani, frissíteni vagy törölni szeretné az általunk tárolt
személyes adatait, abban az esetben ezt az info@transpose-hr.hu e-mail címen
kérheti.

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
A személyes adat jogosultja bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai
kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, módosítását, illetve törlését. A jogosult
kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa-, illetőleg az ügyfelei által kezelt
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról,
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Társaság a
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért
tájékoztatást.

