
KIVONATOS TÁJÉKOZTATÁS AZ ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL 

Amennyiben Ön az internetes felületen erre létrehozott adatbeviteli folyamat útján vagy 
központi email címünkre, illetve egyéb módon állásra jelentkezés céljából megkeresést küld, 
amely személyes adatokat is tartalmaz, úgy a HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., Cg.: 01-09-208325, a továbbiakban: Adatkezelő) az 
alábbi elvek szerint fogja e személyes adatokat kezelni. 

Az állásra jelentkezés, és így a személyes adatainak e célból történő megadása is 
önkéntesen történik. Kérjük, hogy csak abban az esetben küldjön számunka személyes 
adatot, amennyiben az adatkezelési eljárásunkkal egyetért, azt elfogadja. 

A HR tevékenységet cégünk vonatkozásában külső adatfeldolgozó, a HD SSC Hungary Kft. 
(székhely: 3261 Abasár, Kossuth út 339/5.) látja el, így az Ön által megküldött megkeresést és 
a benne található személyes adatokat e partnerünk részére továbbítjuk.  

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Ön önkéntes 
hozzájárulása, amelyet a megkeresés elküldésével ráutaló magatartással, ezen adatkezelési 
tájékoztató ismeretében adott. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, a jelentkezését 
töröljük, a munkaviszony létesítésére irányuló tárgyalásokra nem kerül sor.  

Személyes adatok köre: Személyazonosító, kapcsolattartási, szakmai tapasztalatra és képzettségre 
vonatkozó valamint önéletrajzi adatok, pénzügyi adatok, képmás. 

Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül. 

Az adatkezelés célja: Munkaerő-utánpótlás, esetleges későbbi, azonos célú kapcsolatfelvétel. 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a) pont). 

Az adatkezelés időtartama: 
Amennyiben az érintettel munkaszerződés nem kerül megkötésre, úgy az 
adatok megszerzésétől számított 2 év annak érdekében, hogy későbbi 
munkaerőigény kielégítése céljából megkeresés történjen. 

Adattovábbítás: A HR, számviteli és adminisztratív szolgáltatásokat ellátó szerződéses partner 
felé történik adatfeldolgozás céljából. 

Adattárolás: 

Az adatokat tartalmazó okiratokat papíralapon, valamint elektronikusan is 
tároljuk, az adatokat az adatkezelő székhelyén valamint az adatfeldolgozó 
székhelyén tároljuk papír alapon. Az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, 
korlátozott hozzáférésű szerveren az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
székhelyén találhatók. 

Adathozzáférés: 

Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak azon 
munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott 
személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat 
elvégzésére. 

 
A munkaviszony létesítéséig az önkéntesen megadott személyes adataira vonatkozó 
hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos további 
jogérvényesítési lehetőségeinek, továbbá adatkezelésünk egyéb szabályainak részletesebb 
leírását tartalmazó jelenleg hatályos általános adatkezelési tájékoztatónkat a www.he-
do.hu/adatkezeles címen találhatja. 

 


