TÁJÉKOZTATÁS
A Diagnosticum Zrt. álláspályázataira való jelentkezés során történő adatkezelésről
A DIAGNOSTICUM Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
1047 Budapest, Attila u. 126.; a továbbiakban: „a „Társaság” vagy az „Adatkezelő”) az általa
meghirdetett álláspályázatokra jelentkezők személyes adatait a pályázatok értékelése és a győztes
pályázat kiválasztása érdekében kezeli. A Társaság eleget téve az adatvédelmi jogszabályok
előírásainak az alábbiakról tájékoztatja az érintetteket:
Az
Adatkezelő

DIAGNOSTICUM Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 126. e-mail címe:
biro.ildiko@diagnosticum.hu, telefonszáma: 06-1-390-90-11)
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A Társaság által kiírt álláspályázatokra érkezett jelentkezések értékelése, a
győztes pályázat kiválasztása.
Az érintettek kapcsolattartási adatai (neve, e-mail címe, telefonszáma) és a
pályázók önéletrajzában megjelölt személyes adatai.
Az érintett hozzájárulása, melyet a jelentkezésével ad meg (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont).
Az álláspályázat lebonyolítása. A Társaság a sikertelen pályázók személyes
adatait (ideértve az önéletrajzukat és egyéb pályázati anyagaikat is) a sikeres
pályázóval történő szerződéskötéskor törli.
Az Adatkezelő vezető tisztségviselője, továbbá azon munkavállalói, akiknek a
feladatuk teljesítése érdekében szükségük van a személyes adatokhoz való
hozzáféréshez.

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait harmadik személyek részére nem
továbbítja, és azokat Magyarországon kezeli.
Az
érintett Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó
jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg):
jogai
(i) Hozzáféréshez való jog (az Adatkezelő tájékoztatja az érintette arról, hogy
adatkezelés folyamatban van-e, illetve amennyiben igen, úgy az azzal kapcsolatos
információkat megadja);
(ii) Helyesbítéshez való jog (amennyiben a kezelt adat pontatlan vagy hiányos,
úgy kérelemre azt az Adatkezelő helyesbíti vagy kiegészíti);

Az
érintett (iii) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) (amennyiben az adatkezelés
nem lenne jogszerű, úgy az Adatkezelő a személyes adatokat törli);
jogai
(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog (pontatlan, jogellenes, szükségtelen
vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén az Adatkezelő az adatokat a tárolás
kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből kezeli);
(v) Hozzájárulás visszavonásának joga (az érintett jogosult arra, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).
Amennyiben az érintett a pályázati eljárás során az adatkezeléshez történő
hozzájárulását visszavonja, úgy a pályázat automatikusan visszavontnak minősül.
A jogait az érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az
Adatkezelővel annak fent meghatározott elérhetőségei útján és pontosan
meghatározza, hogy a jogait mely fénykép(ek) esetén kívánja gyakorolni.
Jogorvoslati
lehetőségek

Az érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását
és
elérhetőségét
az
alábbi
linken
keresztül
tekintheti
meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek).

