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Adatvédelmi tájékoztató a toborzási folyamatról
Az MHM Computer Hungária Kft., mint Adatkezelő (a továbbiakban: „adatkezelő”) ezúton teszi
közzé a hozzá benyújtott önéletrajzok kezelésével kapcsolatos adatkezelésére vonatkozó
tájékoztatását. Az adatkezelés érintettjei az adatkezelő, vagy az adatkezelő által megbízott
munkaerő-közvetítő vállalkozások részére az önéletrajzukat benyújtó természetes személyek,
együttesen a továbbiakban: “érintettek”.
Az érintettek jelen tájékoztatót adatkezelő az adatkezelő weboldalán, azaz a
https://www.mhm.cz/hu webcímen, valamint az önéletrajzuk beküldését megelőzően a
beküldésre szolgáló felületen korlátozás nélkül elérhetik.
1. A személyes adatok kezelésének jogalapja
1.1. Az adatkezelés jogalapjaként az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy
konkrét célból történő kezeléséhez (Toborzás). Az érintettek kizárólag saját személyes
adatai megadására jogosultak az önéletrajz elküldésével a weboldalon szereplő emailcímre.
Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése. A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag a 16.
életévüket betöltött, természetes személyeknek van jogosultságuk.
2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja
2.1. Az érintett az önéletrajza beküldésével a Rendelet 6. cikke 1. bekezdésének (a) pontja
alapján kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez a felvételi
folyamat során. Az önéletrajzában legalább a következő személyes adatok megadása
szükséges:
a. keresztnév,
b. vezetéknév,
c. e-mail cím,
d. születési hely, idő,
e. szakmai tapasztalatra,
f. és végzettségre vonatkozó adatok.
Amennyiben az érintett további személyes adatnak minősülő adatot is megad (mint például
telefonszám, fénykép), akkor az adatkezelés ezen személyes adatokra is kiterjed.
3. Az adatkezelés célja és időtartama
3.1. Adatkezelő az álláshely betöltésére irányuló toborzási folyamat során a következő célokra
és időtartamig használja fel az adatokat:
a) Önéletrajz beküldését követően az adatkezelés célja a felvételi folyamatban való
részvétel, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az adatkezelő által
nyújtott álláslehetőség iránt érdeklődő érintettel, érintett tájékoztatása, az
adatkezelő tevékenységével kapcsolatos megkeresések kezelése.
b) Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így
önéletrajz beküldése esetében annak Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva
kizárólagosan az adott álláslehetőség betöltéséig kezeli, illetve, amíg érintett nem
kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott
hozzájárulását. Tehát a személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével
egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve az érintett kérésére
haladéktalanul törlésre kerülnek.
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4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, illetve az esetleges továbbítás
feltételei
4.1. Az adatok megismerésére kizárólag adatkezelő, adatkezelő által megbízott munkaerőközvetítő vállalkozások, valamint adatkezelővel munkaviszonyban vagy egyéb
munkajogviszonyban álló természetes személyek jogosultak, különösképpen az adatkezelő
HR menedzsere.
4.2. Adattovábbításra kizárólag törvényi kötelezettség teljesítése esetén van lehetőség.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe,
amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
5. Az érintetteket az adatkezelés kapcsán megillető jogok
5.1. A toborzással kapcsolatos tájékoztatás adatkezelő mindenkori adatvédelmi felelősétől
kérhető.
Név: MHM Computer Hungária Kft.
Postacím: 1062 Budapest, Aradi utca 48.
Telefon: +36 1 302 3161
E-mail: info@mhm.hu
5.2. Az adatkezelő tevékenységére panasz tehető, adatvédelmi hatósági eljárás indítható az
2011. évi CXII. törvény 52. § alapján a Felügyeleti Hatóságnál.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
5.3. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
polgári per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett
választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
is megindítható (a törvényszékek elérhetőségei és felsorolása a következő linken tekinthető
meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
5.4. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben elsősorban adatkezelő
Adatkezelési Nyilatkozata, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az
irányadó.
Kelt: Budapest, 2018. év május hó 10. napján
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