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ONLINE JELENTKEZŐKRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

PERI KFT. 

 

1. A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJA ÉS HATÁLYA 

A PERI jelen, online jelentkezőkre vonatkozó adatvédelmi szabályzata („adatvédelmi szabályzat”) azon 
adatvédelmi eljárásokat és biztonsági intézkedéseket tartalmazza, amelyeket a PERI csoport (a PERI GmbH 

& Co. KG és a német részvénytársaságokról szóló törvény (AktG) 15. szakasza szerinti európai 
leányvállalatai („PERI” vagy „mi”)) az Ön személyes adatainak az Ön munkaerőtoborzással kapcsolatban 
kifejtett online és offline tevékenységével összefüggő gyűjtése, felhasználása és kezelése („adatkezelés”) 
során alkalmaz. A jelen szabályzat magyarázattal szolgál azokra a lehetőségeke nézve is, amelyek Önt a 
fenti adatkezelési tevékenységek kapcsán megilletik. 

A jelen adatvédelmi szabályzat a jelentkezők személyes adatainak a PERI online jelentkezési felületéhez 
kötődő kezelésére alkalmazandó. 

2. FOGALOMEGHATÁROZÁSOK ÉS MAGYARÁZATOK  

2.1. „Személyes adat:” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ. Az ügyfelek és partnerek adatai ebből a szempontból személyes adatnak 
minősülnek, éppúgy, mint a munkavállalók adatai. Példának okáért a kapcsolattartó nevéből vagy 
egy személy email címéből következtetések vonhatók le az adott természetes személyre nézve. 
Elegendő, ha a vonatkozó információ az érintett nevéhez köthető vagy ha az információ és az 
érintett között egyéb kapcsolat létesíthető. Egy személy azonosíthatóvá válhat akkor is, ha az 
adott információ valamilye kiegészítő információhoz köthető. Személyes adat lehet egy fénykép, 
videó- vagy hangfelvétel, GPS adatok, szerver- vagy naplófájlok, illetve az adóazonosító jel is. 

2.2. „Adatkezelés:” a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

2.3. „Adatkezelő:” az a természetes vagy jogi személy, intézmény vagy bármely egyéb szerv, amely a 
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. 

2.4. „Adatfeldolgozó:” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, intézmény vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatkezelők közé 
tartoznak bizonyos informatikai szolgáltatók, felhőszolgáltatók, ügyféltájékoztató központok, 
illetve bérszámfejtési szolgáltatást nyújtók. 

2.5. „Címzett:” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, intézmény vagy bármely egyéb 
szerv, amellyel a személyes adatot közlik. 
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2.6. „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, intézmény vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal 
a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak (ide tartozhatnak például a szabadúszók). 

2.7. „Adattovábbítás:” az adat nyilvánosságra hozatala, ideértve annak megosztását, közlését, 
valamint minden egyéb rendelkezésre bocsátását vagy elérhetővé tételét. 

2.8.  „Munkavállalók:” jelen szabályzat alkalmazásában munkavállalók azok, akik a német szövetségi 
adatvédelmi törvény [BDSG] 26. szakaszának (8) bekezdése értelmében munkavállalónak 
minősülnek, különösen azok a munkavállalók és személyek, akik gazdasági függetlenségük 
hiányára tekintettel a munkavállalókkal azonos tekintet alá esnek. 

2.9. „Adat:” valamennyi vonatkozó, személyes adatot tartalmazó dokumentum vagy felvétel. 

3. KARRIER OLDAL ÉS JELENTKEZÉSI FELÜLET 

Amennyiben Ön betöltetlen állásra jelentkezik az online jelentkezési felületünkön, a jelentkezési 
folyamat részeként kezeljük az Ön által megadott személyes adatokat. A szóban forgó adatokat Ön a 
jelentkezési felületünkön található jelentkezési formanyomtatvány online kitöltése során adja meg, 
illetve az Ön által feltöltött fájlokban szerepelnek (motivációs levél, igazolványkép, önéletrajz, 
referenciák). Jelentkezési felületünk használatával Ön megtekintheti és szerkesztheti a jelentkezését. 
Ebből a célból meg kell adnia egy e-mail címet és egy jelszót, amelyet a jelentkezési felület 
igénybevételének céljából kezelünk. Az Ön adatainak a vonatkozó jelentkezési folyamat részét képező 
további kezeléséről az alábbiakban adunk tájékoztatást. Az alább bemutatásra kerülő adatkezelési 
tevékenység minden esetben a jelentkezőre vonatkozik. 

3.1. Milyen adatokat kezelünk és mi az adatok forrása? 

Az online jelentkezési felület használata során az alábbi adatkategóriákba tartozó adatokat kezeljük: 

3.1.1. A jelentkezési folyamat során Öntől beszerzett adatok 

Az alábbi adatkategóriákba tartozó, közvetlenül Öntől vagy az Ön által felhatalmazott személyektől 
beszerzett adatokat kezeljük:   

 Törzsadatok:  

o nem, név, telefonszámok és e-mail címek; 

o amennyiben a jelentkező a jelentkezési formanyomtatványon vagy az önéletrajzában 
megadja: születési hely, születési idő, születési ország, illetve – adott esetben – a 
születési név, állampolgárság, családi állapot stb.;  

 Adatok arra nézve, hogy honnan értesült az álláshirdetésről. 

 Adatok arra nézve, hogy miért az adott gyakornoki pozícióra jelentkezik (csak gyakornoki 
pozícióra történő jelentkezés esetében alkalmazandó). 
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 Részletes tanulmányi/képzettségi adatok (csak képzésre történő jelentkezés esetében 
alkalmazandó): a tanulmányok kezdő és befejező időpontja; az oktatási intézmény típusa, a 
végzettséget igazoló oklevél típusa, az legutóbbi bizonyítvány átlaga (a magatartásra kapott 
osztályzatot nem számítva), a legutóbbi bizonyítványban szereplő matematika, német nyelv, 
angol nyelv, üzletvezetés, illetve könyvelés tantárgyakból kapott osztályzat. 

 Tanulmányi, szakképzettségi adatok (ideértve a középiskolát, felsőoktatási intézményben 
szerzett végzettséget, szakképzést). 

 Az adott állásra vonatkozó követelményekkel kapcsolatos adatok (ideértve az informatikai 
ismereteket, utazási hajlandóságot). 

 A szakmán kívüli érdeklődésre vonatkozó adatok: hobbik, önkéntes tevékenység (amennyiben 
az önéletrajzból kitűnik). 

 A korábbi/jelenlegi munkaviszonyra vonatkozó adatok, pl. munkakör, teljesítményadatok, 
betöltött pozíciók, szakmai tapasztalat (amennyiben a motivációs 
levélből/önéletrajzból/csatolt referenciákból kitűnik). 

 Igazolványkép. 

 Egyéb, Ön által önkéntesen, a jelentkezési folyamat során dokumentumok feltöltése útján vagy 
egyéb módon rendelkezésünkre bocsátott adatok, pl. a jelentkezési lap, önéletrajz vagy 
referenciák. 

 Felhasználói adatok: 

o A következő adatokat a honlapunk minden látogatója esetében kezeljük, azokat is 
beleértve, akik nem fejezik be a jelentkezési folyamatot: IP cím, a látogatott honlap, a 
látogatás dátuma és időpontja 

o Az online jelentkezési felületünkön keresztül gyűjtött, a teljesített jelentkezési 
szakaszokkal kapcsolatos adatok: azonosító, felhasználónév/jelszó. 

 Kapcsolattartási adatok: Az Önnel történő kapcsolattartás tartalmával kapcsolatos adatok és 
egyéb, a kapcsolattartás részeként gyűjtött adatok (például részünkről történő telefonos 
megkeresések a jelentkezési formanyomtatvány kitöltésére tekintettel). 

 Adatvédelmi nyilatkozatok: 

o Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez; 

o Nyilatkozat a korábban megadott hozzájárulás visszavonásáról; az adatkezelés elleni 
tiltakozásra vonatkozó nyilatkozatok; 

o Az Ön hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, 
adathordozhatósághoz való jogának érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok, 
ideértve a jogainak érvényesítése során velünk folytatott kommunikációt is. 

3.1.2. Harmadik felektől beszerzett adatok 

Nem kezelünk olyan adatot vagy olyan adatkategóriába tartozó adatot, amelyet harmadik féltől 
szerzünk be. 



 

 

PERI Kft. | Online jelentkezőkre vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat 

4 
 

3.2. Milyen célok érdekében és milyen jogalapon végezzük az Ön adatainak kezelését? 

Az Ön adatait az alább célok érdekében és az alábbi jogalapokon kezeljük: 

 

 

Cél/jogos érdek  Kezelt adatok vagy adatkategóriák Jogalap/jogalapok 

A honlap jelentkezés érdekében 
történő használata/szerződéskötés 
kezdeményezése, beleértve az 
érintettel történőkapcsolattartást 

Törzsadatok, adatok arra nézve, hogy az 
érintett honnan értesült az álláslehetőségről, 
miért az adott gyakornoki pozíciót 
választotta, iskolai tanulmányokra vonatkozó 
adatok, igazolványép, adatok arra nézve, 
hogy belső jelölt is részt vesz-e a 
folyamatban, kapcsolattartási adatok, a 
jelentkezési azonosítószám, egyéb, Ön által 
önkéntesen, a jelentkezési folyamat során 
dokumentumok feltöltése útján vagy egyéb 
módon rendelkezésünkre bocsátott adatok, 
pl. a jelentkezési lap, önéletrajz vagy 
referenciák 

GDPR 6(1) cikk b) pont 
 

Kiderül, hogy a belső jelölt 
jelentkezett-e már további 
pozíciókra. Ennek eredményeképp 
hatékonyabban kordinálhatjuk a 
belső munkakörelosztást, és 
megtalálhatjuk a mindkét fél (a 
jelölt és a potenciális munkaadó) 
számára legkielégítőbb megoldást. 

Adatok arra nézve, hogy belső jelölt is részt 
vesz-e a folyamatban 

GDPR 6(1) cikk f) pont 
 

A munkaszerződés megkötésétől 
kezdve az adatokat az érintett 
személyzeti anyagában tároljuk. 
Ezek az adatok a későbbiekben az 
érintett szakmai előmenetelének 
alapjául szolgálnak (pl. a 
folyamatos képzés elismerése, 
/további előmeneteli lehetőségek/ 
az előzetes ismeretekre alapozott 
szükségletek, a megszerzett 
képesítésnek megfelelő előléptetés 
stb.) 

Törzsadatok, adatok arra nézve, hogy az 
érintett honnan értesült az álláslehetőségről, 
miért az adott gyakornoki pozíciót 
választotta, iskolai tanulmányokra vonatkozó 
adatok, igazolványép, adatok arra nézve, 
hogy belső jelölt is részt vesz-e a 
folyamatban, kapcsolattartási adatok, a 
jelentkezési azonosítószám, egyéb, Ön által 
önkéntesen, a jelentkezési folyamat során 
dokumentumok feltöltése útján vagy egyéb 
módon rendelkezésünkre bocsátott adatok, 
pl. a jelentkezési lap, önéletrajz vagy 
referenciák 

GDPR 6(1) cikk f) pont 
 

A munkaszerződés megkötését 
követően az adatokat az érintett 
személyzeti anyagában is tároljuk, 
hogy azok illetéktelen 
felhasználását ellenőrizhessük. 

Törzsadatok, adatok arra nézve, hogy az 
érintett honnan értesült az álláslehetőségről, 
miért az adott gyakornoki pozíciót 
választotta, iskolai tanulmányokra vonatkozó 
adatok, igazolványép, adatok arra nézve, 

GDPR 6(1) cikk f) pont 
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3.3. Ki szerzi be az adataimat? 

A PERI GmbH & Co. KG-n belül kizárólag azok a jogalanyok szerzik be az Ön adatait, amelyek feladata a 
jelentkezési folyamat előkészítése és lebonyolítása. Ebbe a körbe tartozik az emberi erőforrások részlege, 

hogy belső jelölt is részt vesz-e a 
folyamatban, kapcsolattartási adatok, a 
jelentkezési azonosítószám, egyéb, Ön által 
önkéntesen, a jelentkezési folyamat során 
dokumentumok feltöltése útján vagy egyéb 
módon rendelkezésünkre bocsátott adatok, 
pl. a jelentkezési lap, önéletrajz vagy 
referenciák 

A honlapon történő regisztráció E-mail cím, felhasználónév/jelszó GDPR 6(1) cikk b) pont 
 

Igazolás (pl. a felhasználói fiókunk 
eléréséhez szükséges adatok 
összehangolása) 

E-mail cím, felhasználónév/jelszó GDPR 6(1) cikk b) pont 
 

Bármely, a jelentkezési folyamatra 
alapozott esetlegesen felmerülő 
kölcsönös igény (pl. 
szerződéskötést megelőző 
követelések, az egyenlő 
bánásmódról szóló általános 
törvényen alapuló igények). A 
gyűjtött adatok az (esetleges) jogi 
igények alátámasztásához, 
gyakorlásához vagy elhárításához 
szükségesek. 

Törzsadatok, kapcsolattartási adatok, 
felhasználói adatok 

GDPR 6(1) cikk f) pont 
 

Hozzájárulások kezelése 
(hozzájáruló és visszavonó 
nyilatkozatok kezelése az 
adatvédelmi és versenyjogi 
szabályoknak megfelelően) 

Törzsadatok, adatvédelmi nyilatkozatok GDPR 6(1) cikk c) pont 
 

Az érintetti jogok kezelése 
(adatkezeléssel kapcsolatos, 
hozzáférésre, helyesbítésre, 
törlésre, az adatkezelés 
korlátozására, illetve 
adathordozhatóságra vonatkozó 
érintetti kérelmek kezelése, az 
érintettek adatvédelmi 
jogszabályokban meghatározott 
jogainak érvényre juttatása 
érdekében) 

A vonatkozó kérelem körébe tartozó 
valamennyi adatkategória vagy adat 

GDPR 6(1) cikk c) pont 
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az a részleg, amelyben az adott pozíció megüresedett, a vezetők és az Ön potenciális felettesei. A 
kiválasztott pozíciótól függően az Ön adatait az illetékes irodának továbbítjuk a jelentkezési folyamattal 
kapcsolatos célok érdekében. Ezen felül a munkaügyi tanács is megkapja az Ön jelentkezési iratait. 
Valamint, a fenti célok érdekében minden olyan szolgáltató kezelheti a szóban forgó adatokat, amely 
szerződés alapján végez munkát a részünkre (adatfeldolgozók, GDPR 28. cikke).  

3.4. Meddig tárolhatók az Ön adatai? 

Az Ön személyes adatait a szükséges mértékben, a jelentkezési folyamat ideje alatt kezeljük és tároljuk. 
Amennyiben a jelentkezési folyamatot követően munkaviszony/gyakornoki jogviszony/képzési 
jogviszony létesítésére kerül sor, az adatokat tovább tároljuk és a személyzeti adatbázisba továbbítjuk. 
Egyéb esetben a jelentkezési folyamat a jelentkezés elutasításának a jelentkező általi kézhezvételével 
ér véget. Az adatokat elutasításkézhezvételét követő hat hónapon belül anonimizáljuk. Ez alól kivételt 
képez az az időszak és azok a konkrét esetek, amikor az Ön személyes adata jogi igény alátámasztása, 
gyakorlása vagy elhárítása érdekében szükséges (a jogvita időtartama).  

Végezetül, az adattárolás időtartamát a törvényben meghatározott elévülési idő is befolyásolja, amely 
példának okáért a német polgári törvénykönyv (BGB) 195. és k. szakaszai alapján 30 év is lehet, míg az 
általános elévülési idő 3 év. 

 

4. AZ ÖN ÉRINTETTI JOGAI 
 

4.1. A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozáshoz és az 
adattovábbításhoz való jog 

Amennyiben a jogszabályban előírt feltételek teljesülnek, Ön jogosult követelni tőlünk az Önt érintő 
személyes adatokhoz történő hozzáférést (GDPR 15. cikk), azok helyesbítését, törlését, az Önt érintő 
adatkezelés korlátozását (GDPR 16. és 18. cikk), valamint az Önt érintő személyes adat továbbítását (GDPR 
20. cikk). 

4.2. A visszavonáshoz való jog 

Továbbá, amennyiben a GDPR 21. cikkében előírt jogszabályi feltételek teljesülnek, Ön jogosult a „jogos 
érdeken” alapuló adatkezelés ellen tiltakozni adatkezelőnél a GDPR 6(1) cikkével összhangban. 
Ön jogosult a hozzájáruló nyilatkozatát az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően bármikor visszavonni. 
A hozzájárulás visszavonása visszavonást megelőző, hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét 
nem érinti. 
Amennyiben gyakorolni kívánja a fenti jogok bármelyikét, kérjük lépjen kapcsolatba velünk e-mail 
címünkön: data.protection@peri.de vagy a következő postacímen: PERI GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-
Straße 19, 89264 Weißenhorn, Németország. 

4.3. Jogorvoslati lehetőség a felügyeleti hatóságnál 

A GDPR 77(1) cikkével összhangban Önnek joga van panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, amennyiben 
álláspontja szerint személyes adatainak kezelése jogszerűtlen, különösen, ha a GDPR rendelkezéseink 
megsértésével történik. Az velünk kapcsolatban hatáskörrel rendelkező elügyeleti hatóság címe a 
következő: 
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Bajorországi Adatvédelmi Hivatal 
Promenade 27 (Schloss) 
91522 Ansbach 
 

5. MILYEN FELELŐSSÉG TERHELI ÖNT? 

Ön felelősséggel tartozik a PERI-nek megadott vagy rendelkezésére bocsátott személyes adataiért, ezért 
kérjük, ügyeljen rá, hogy ezek az adatok megfelelőek, helytállóak és semmilyen tekintetben nem 
félrevezetők. 

Ön köteles meggyőződni arról, hogy a megadott adatok nem tartalmaznak obszcén, gyalázkodó vagy 
harmadik személy jogát sértő anyagokat. Kérjük, győződjön meg arról is, hogy az adatok nem tartalmaznak 
a számítógépes rendszerekre nézve kárt okozó kódokat, illetve egyéb jogsértő tartalmat. Amennyiben más 
személy személyes adatát is megadja, például az Önről referenciát nyújtó személyét, Ön köteles erről az 
adott személyt értesíteni és beszerezni azt a hozzájárulást, amely a PERI számára, az adatvédelmi 
szabályzatában meghatározott módon az adott információ tárolásához és felhasználásához szükséges. 

6. KAPCSOLATTARTÓ/ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban kérdése merül fel, vagy gyakorolni kívánja érintetti jogait, 
kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel, Dr. Sebastian Kraskával a következő e-mail címen: 
data.protection@peri.de, vagy az álláshirdetésben kapcsolattartóként megjelölt személlyel.  

7. A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI 

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot a műszaki vagy jogszabályi változásokra 
tekintettel bármikor megváltoztassuk. Továbbá felhívjuk a figyelmet honlapjainkra vonatkozó általános 
adatvédelmi rendelkezéseinkre. 

 

Hatálybalépés: 2018 október 22. 
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