
Adatvédelmi tájékoztató a karrieroldalra feltöltött személyes adatok kezeléséről 

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) tartalmazza a Mitter és Társa 

Szerszámkészitő és Fröccsöntő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által 

üzemeltetett karrieroldallal kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó információit.  

 

I. Adatkezelő  

 

Mitter és Társa Szerszámkészitő és Fröccsöntő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely és levelezési cím: 2531 Tokod, Vájár utca 2. 

Cégjegyzékszám: 11-09-001143 

Telefon: 06-33-500-830 

E-mail: info@mitter.hu 

kapcsolattartó: Molnár Adél 

II. A kezelt személyes adatok köre 

Önéletrajz – ezzel együtt fénykép (képmás), név, cím, e-mail cím, születési év, telefonszám, anyanyelv, korábbi 
és jelenlegi munkahely és munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, 
foglalkozási terület, beosztás, feladatkörök, munkakezdés és kilépés időpontja), végzettségi, képzési adatok 
(képzés szintje, végzettség neve, intézmény neve, ország), nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek, 
álláskeresési, munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, 
foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, nettó fizetési igény és igényelt juttatások, külföldi 
munkavégzés érdekli-e), vezetői engedély típusa, referencia (nyilatkozó neve, referencia szövege), szakmai 
erősségek, személyiségi jegyek, készségeket leíró adatok, különleges jogviszonyra vonatkozó adat(ok) ( diák, 
nappali tagozaton; megváltozott munkaképességű; nyugdíjas; vállalkozó) önéletrajz profil elérhetőségének 
státusza és utolsó státuszállítás időpontja. 
 

III. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja az Adatkezelőnél megüresedő pozíciók betöltése, a megüresedő pozíciókra a megfelelő 

munkavállaló kiválasztása, a regisztráló érintettek értesítése a megüresedett pozíciókról.  

 

IV. Az adatkezelés időtartama 

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az önéletrajz felöltésétől számított 3 évig.  

 

V. Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont.  

 

VI. Az adatfeldolgozók, adattovábbítás 

 

A Munkáltató az álláshirdetésre jelentkezők személyes adatainak kezelésével összegfüggésben 

adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az érintettek személyes adatait nem továbbítja.  

 

VII. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogai 

 

A hozzájárulás visszavonása 

 

Az érintettek jogosultak bármikor visszavonni hozzájárulásukat, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás 

előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 

 

Hozzáférés 

 

mailto:info@mitter.hu


Az érintett az adatkezelés során az Adatkezelő jelen tájékoztatóban meghatározott kapcsolattartója útján 

jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozólag, hogy meghatározott személyes adatai tekintetében van-e és ha 

igen, milyen adatkezelés van folyamatban, jogosult továbbá ezen személyes adataihoz való hozzáférésre (a 

kezelt személyes adatokról másolat kérésére) is.  

 

Helyesbítés 

 

Amennyiben az érintett az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatának pontatlanságát, hiányosságát 

vagy egyéb helytelenségét észleli, jogosult annak kijavítását, kiegészítését kérni az Adatkezelő 

kapcsolattartójától, aki lehetőség szerint haladéktalanul intézkedik a korrekció iránt. 

 

Tiltakozáshoz való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, 

ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Törlés és korlátozás 

 

A törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett adatkezelés körén kívül az érintett jogosult személyes 

adatai törlését kérelmezni az Adatkezelő, amennyiben azok kezelésére a meghatározott cél eléréséhez már 

nincs szükség vagy az adatkezeléshez való hozzájárulását az érintett visszavonja, vagy a személyes adatok 

jogellenes kezelésére került sor. Az Adatkezelő a törlési igényt - annak indokoltsága esetén – haladéktalanul 

teljesíti. 

 

Az érintett jogosult továbbá az adatkezelés korlátozását kezdeményezni az Adatkezelőnél, amennyiben: 

 

• személyes adatainak helyesbítését kezdeményezte, az adatok pontosságának ellenőrzésének 

időtartamára, vagy 

• jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kérelmezi, 

vagy 

• tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg a tiltakozás indokai kivizsgálásra kerülnek. 

 

Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő az ahhoz kapcsolódó személyes adatokat csak a munkavállaló 

hozzájárulásával, közérdekből vagy jogi igény érvényesítése céljából kezelheti. Ez a korlátozás nem érinti az 

adattárolással megvalósuló adatkezelést. 

 

Jogok gyakorlása 

 

Az érintett a fenti jogait az Adatkezelő a jelen Tájékoztató I. pontjában megjelölt elérhetőségére küldött postai 

levél, vagy e-mail címére küldött elektronikus levél útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő a megkereséseket a 

lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 hónapon belül megválaszolja. 

 

VIII. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei 

 

Az érintettek – a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabálysértés esetén - panasszal élhetnek a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: 



 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

Az érintettk az Adatkezelő szemben bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek - választásuk szerint - a 

munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.  

IX. Vegyes rendelkezések 

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2022. június 01. napjától hatályos. 

 

http://www.naih.hu/

