Adatkezelési Tájékoztató
Előzetes tájékoztatás a Hungária Takarék Takarékszövetkezethez benyújtott
álláspályázatokban szereplő személyes adatok kezeléséről
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és a
2018. május 25. napjától alkalmazandó Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú
általános adatvédelmi rendeletének (továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából,
kizárólag az Ön által előzetesen jóváhagyott célból kezeli, a személyes adatait, az előzetes
írásbeli engedélye nélkül harmadik fél részére nem adja át.
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének
(továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából kezeli az álláspályázatokkal kapcsolatosan
tudomására hozott személyes adatokat, tiszteletben tartva az érintett személyek, személyes
adatok védelméhez fűződő jogait.
Az adatkezelés jogalapja az álláspályázat céljából adatokat közlő önkéntes hozzájárulása,
mely jelen tájékoztató figyelembevételével tett adatközlésével, önkéntes hozzájáruláson
alapul és amely adatkezelést – a Hungária Takarék Takarékszövetkezethez eljuttatott, a
lentiekben részletezett – egyoldalú jognyilatkozatával bármikor megszüntethet.
A Hungária Takarék az álláspályázatokkal kapcsolatosan tudomására jutott adatokat,
kizárólag az álláspályázathoz kapcsolódóan, annak elbírálása céljából kezeli.
Az adatkezelés időtartama: A meghirdetett állás jelentkezési határidejétől számított 4 hónap,
amennyiben az érintett személy nem kéri a személyes adatainak korábban történő törlését.
A kezelt adatok köre: családi és utóneve, születési neve, születés helye és ideje, anyja neve,
személy azonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma, lakcíme,
elérhetőségei (emailcím, telefonszám, levelezési cím), ezek közül azaz adat, amelyet a
jelentkező megad, továbbá az álláspályázattal kapcsolatosan megküldött személyes adatok,
illetőleg a megküldött dokumentumokban szereplő személyes adatok.
Az álláspályázattal kapcsolatosan a Hungária Takarék részére átadott személyes adatokat,
az álláspályázat elbírálásában résztvevő, illetékes vezetői és résztvevő munkatársai
ismerhetik meg.
A személyes adatokat megküldő pályázó a kezelt adatokról tájékoztatást, módosítást, illetve
azok kezelésének megszüntetését kérheti.
A pályázó alapadatainak (név,születési idő és hely,cím) megadásával adatkezelési
engedélyét bármikor,indokolás nélkül visszavonhatja és kérheti nyilvántartott adatainak
törlését:
-

postai úton megküldött levél formájában a takarékszövetkezet
székhelyére címezve (7150 Bonyhád, szabadság tér 9.)
személyesen a takarékszövetkezet székhelyén
elektronikus úton a kozpont@hungariatakarek.hu email címre
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A nyilatkozat kézhezvételét kővetően az adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.
Jogorvoslat:
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszát a Hungária Takarék adatvédelmi
felelőse részére (7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.,kozpont@hungariatakarek.hu, valamint a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu) részére nyújthatja be.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Hungária Takarék honlapján
elérhetőek.
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