Hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott mint érintett a jelen nyilatkozat aláírásával/kipipálásával az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló,
külső befolyástól mentes hozzájárulásomat adom az alább rögzített célra az alább felsorolt
saját személyes adataim kezeléséhez és továbbításához Illés László Istvánné ev., mint
Vállalkozás valamint kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetén Illés Gergő ev, mint EV.
adatkezelők számára.
Az adattovábbításhoz a hozzájárulásomat Európai Unión belüli potenciális Munkáltatók
részére munkaviszony létesítése, kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetén nyelvi
felkészítés és oktatási jegyzet megrendelése céljából adom meg.
Adatkezelő: Illés László Istvánné ev.
( 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9.,
nyilvántartási szám: 50625897,
adószám: 75058153-1-34 ),
Magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartási száma: SOM/01/3028-2/2016
info@jobhotel.hu )továbbiakban Vállalkozás
és Illés Gergő egyéni vállalkozás
(Adószám: 66193593-1-22
Székhely: 7633 Pécs, Magyar Lajos u 7/B 4/16
E-mail cím: nemet@jobhotel.hu
Telefon: +36 30 421 1022) - továbbiakban EV
Tájékoztatás
Az adatkezelés jogalapja lehet:
1.Jogi és szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve szerződés előkészítése: GDPR 6.cikk
(1)
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges; pl. az ÁSZF-alapján és
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
pl.Mt-ből, illetve az adott ország Munka törvénykönyvéből, illetve adójogszabályokból eredő
kötelezettségek, így a Munkáltató és álláspályázó megállapodása esetén a munkaszerződés
előkészítéséhez szükségesek olyan személyes adatok, melyek vonatkozásában a
munkaviszony létrejöttekor a Munkáltatót a hatóságok részére történő bejelentési
kötelezettség, jogszabály alapján fennálló munkabérfizetési kötelezettség terhel.
d.)
Jogos érdek:
GDPR 6.cikk (1)f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. pl.: kapcsolattartási adatok
érdekmérlegelési teszt alapján
További tájékoztatás: Az álláspályázó az önéletrajzában megadhat olyan adatokat, melyek
ismeretéhez, kezeléshez a Munkáltatónak nem fűződik jogos érdeke, illetve a jogos érdek és

az érintett jogai mérlegelésénél nem érvényesülnek a szükségesség és arányosság elvei
valamint kezelését jogszabály sem kívánja meg és külön és az érintett kifejezett hozzájárulást
sem adott azok kezeléséhez.
Ebben az esetben -az általános önkéntes adatszolgáltatás ellenére- az álláspályázótól külön
hozzájárulást kell kérni a hozzájárulással konkrétan nem érintett adatok tekintetében, és
tájékoztatni kell jogairól.
Az adatkezelő az adatkezelést a munkakör betöltéséhez szükséges adatok vonatkozásában
jogos érdek alapján is végezheti.
Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította meg:
az érintett jogai: személyiségi jogainak, magánszféra védelme
jogos érdek: munkakör betöltéséhez, a Munkavállaló kiválasztásához szükséges
adatok megismerése
szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság figyelembe vétele
az érintettek tájékoztatása jelen, illetve Adatkezelési tájékoztató álláspályázó részére
történő megismerhetővé tételével,
Az érintett adatok tárolásának időtartama: regisztrációt követő 2 év azzal, hogy az érintett
bármikor kérheti adatai törlését.
e.) Önkéntes hozzájárulás
GDPR 6.cikk
Hozzájárulás: (1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű,
amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
Az Adatkezelő által kezelt és általa a leendő Munkáltatók felé továbbítandó adatok:
kapcsolattartáshoz: név, telefonszám,mobilszám, e-mail cím továbbá
Munkáltató csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek
lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban, így pl. végzettség, szakmai gyakorlat,
befejezett iskolák-tanulmányok, munkakör, munkatapasztalat életkor, nyelvtudás szintje,
vezetői engedély, születési helye, ideje, lakcíme, anyja neve.
A Munkáltató által nem kért, az állásra pályázó által közölt személyes adatok (pl.
önéletrajzban: faji, vallási, politikai nézet, nemi identitás stb…) megküldése tilos és nem
szükséges!
Az adatkezelés célja:
Európai Unión belül Munkáltatók ( szállodák, éttermek ) részére adattovábbítás
munkaviszony létrehozása céljából.
Adattovábbítás:
- a pályázati anyagot EU-ban bejegyzett szolgáltató ( feldolgozó ) - lásd adatfeldolgozói
nyilvántartásban - automatikusan küldi ki a Címzettek részére
- külföldre történik - külön adattovábbítási nyilvántartás - szerint EU. tagállami szállodákkal
és éttermekkel munkaviszony létrehozásának céljával,
- a pályázó adatait megismeri a pályázott munkakörhöz tartozó vezető, illetve felelős
munkavállaló.
A személyes adatokhoz kapcsolódóan az alábbi jogokról megkaptam a tájékoztatást:
a)
hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b)
amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c)
törlés;

d)
az adat kezelésének korlátozása;
e)
a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f)
személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy
ennek megtiltása;
g)
bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h)
tiltakozás a személyes adat használata ellen.
Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIHhoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a
jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
Adatkezelő a fenti, illetve a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes
adataim kezelésével összefüggésben: a Társaság fentiekben megjelölt célú adatkezelésének
jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. A fentiekben rögzített
célú megkereséshez érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását Adatkezelő honlapján
jelölőnégyzet/ek kipipálásával adja meg, adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást
követően. Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki
egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait a
fentiekben megjelölt célból kezelje. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik
megismerheti az adatokat): a Társaság vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat munkakörük
alapján ellátó munkavállalók valamint a leendő Munkáltatók. Az adatkezelés helye: a
Társaság székhelye és a szerver fizikai helye, ami eltérhet a társaság székhelyétől, illetve
adatfeldolgozás helye.
A fenti tájékoztatás alapján az alábbi nyilatkozatokat teszem:
I.
Jelen nyilatkozat aláírásával/hozzájáruló ikon megjelelésével egyidejűleg kifejezetten
hozzájárulok, hogy Adatkezelő kapcsolattartási céllal nevem, édesanyám neve,
telefonszámom,mobilszámom, email címem, valamint közös emailünk felhasználónevét,
jelszavát továbbá végzettségem, szakmai gyakorlatom, vezetői engedélyem létezésére,
befejezett iskoláim-tanulmányaim, munkaköröm, munkatapasztalatom, életkorom ( születési
időpontom, helyem ), nyelvtudásom szintjére vonatkozó általam megadott adatokat,
információkat, arcképem fotóját, referencialevelem valamint az általam megküldött
önéletrajzot kezelje, illetve - közös emailünk felhasználónevének és jelszavának kivételével az Európai Unión belül Munkáltatók ( szállodák, éttermek ) részére továbbítása
munkaviszony létrehozása céljából.
Hozzájárulok, hogy pályázati anyagom: önéletrajzom, magyar és idegen nyelven,
referencialevelem és a rám vonatkozó kísérő levéllel a Vállalkozás tárolja, kezelje és - az
adatfeldolgozói nyilvántartásban megjelölt EU-ban bejegyzett szolgáltató segítségével - az
Európai Unión belül Munkáltatók ( szállodák, éttermek ) részére továbbítása munkaviszony
létrehozása céljából.
Az érintett adatok tárolásának időtartama: két évig mivel ha az állásbetöltés sikeres, de
később megismerve még sem elfogadható a munkakör vagy munkáltatói idő előtti
felmondás esetén újabb álláskeresés indokolt vagy meglévő munkaviszony mellett
kedvezőbb állás megszerzése esetén ismételt regisztráció elkerülése céljából szükséges.
Tudomásom van arról, hogy hozzájárulásom bármikor visszavonhatom.

II.
Továbbá kiegészítő szolgáltatás megrendelése ( oktatási jegyzet, nyelvi felkészítés )
esetén:
Hozzájárulok, hogy regisztrációm során megadott adataimat valamint számlázáshoz
szükséges adataimat a Vállalkozás az EV. részére továbbítsa, illetve az EV. azokat kezelje
tekintettel a közös adatkezelésre a kiegészítő szolgáltatás teljesítése céljából.
Az érintett adatok tárolásának időtartama: két évig, mivel szükségeses lehet a nyelvi
felkészítés többszöri ismételt elvégzése vagy jegyzetek újbóli beszerzése.
Tudomásom van arról, hogy hozzájárulásom bármikor visszavonhatom.

