Adatvédelmi nyilatkozat a GDPR 13. és 14. cikke alapján
Az alábbi információkat a toborzási folyamat miatt adjuk át, amelyben részt vesz, vagy amelyre
szeretnénk Önt meginvitálni. Ez arra vonatkozik, hogy milyen módon és hatáskörben dolgozzuk fel
(mentjük, elemezzük, stb.) az Ön azonosítását lehetővé tevő információkat, azaz az Ön személyes
adatait. Itt talál információkat azokról a jogokról is, amelyekre Ön ebben az összefüggésben jogosult.
Ki ellenőrzi az Ön adatait?
Az Ön személyes adatkezelője, azaz az a jogi személy, aki az Ön személyes adataiért felelős
A Harvey Norman Hungary Kft. (“Harvey Norman” vagy “US”), amelynek bejegyzett székhelye
Budapest, Labanc utca 32, Magyarország.
Kihez fordulhat, ha többet szeretne megtudni arról, hogyan dolgozzuk fel személyes adatait?
Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, írjon a sav@harveynorman.hu
e-mail címre.
Hogyan szereztük meg az Ön adatait?
Személyes adatait a következő forrásokból szerezhetjük meg:
- közvetlenül öntől
- egy másik személytől (pl. a barátjától, aki a HARVEY NORMAN-nál állásra ajánlja Önt)
- egy toborzó ügynökségtől
de csak akkor, ha ehhez beleegyezését adja.
A HARVEY NORMAN vagy a nevünkben eljáró toborzó ügynökségek bizonyos információkat
szerezhetnek Önről nyilvánosan elérhető forrásokból, mint például a LinkedIn vagy a toborzási
platformok – ebben az esetben az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatjuk Önt erről.
Milyen adatokat kezelünk Önről?
Abban az esetben, ha meghívóval fordulunk Önhöz, az alábbi adatkategóriákat dolgozzuk fel: név,
vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, nyilvánosan elérhető forráson lévő profiljának URL-je, ahol
megadta elérhetőségi adatait.
Ha megkapjuk az Ön önéletrajzát, a jelentkezésében szereplő adatokat feldolgozzuk:
név, vezetéknév, születési idő, születési hely, állampolgárság, állandó lakcím, tartózkodási hely,
levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, végzettség - típus, az iskola neve, ahol tanulmányait
végezte, tanulmányi időszak, tanulmányok, munkaviszony - a munkahely neve, foglalkoztatási
időszak, beosztás.
Abban az esetben, ha a toborzás megköveteli a látogatás megszervezését vagy a vízumalakiságok
lebonyolítását, a személyazonosító okmányban (pl. útlevélben) szereplő adataidat is feldolgozzuk.

Miért a Harvey Norman dolgozza fel az Ön adatait?
A HARVEY NORMAN az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozza fel:
a) a toborzási folyamat lebonyolítása, amely magában foglalja a foglalkoztatás feltételeinek
megvitatását
b) a foglalkoztatás során tapasztalható diszkrimináció ellen dolgozni
c) bizonyos személyek (pl. külföldiek) foglalkoztatásának korlátozásával kapcsolatos jogszabályi
követelmények teljesítése
d) jelöltek megszerzése - jelöltek keresése nyilvánosan elérhető forrásokból a kapcsolatfelvétel
kezdeményezéséhez és a toborzási folyamatba való meghíváshoz
e) adott esetben - a jelentkező utazásának és elszállásolásának megszervezése a toborzási
folyamat során
f) adott esetben - támogatást nyújtani a toborzási folyamatban való részvételhez szükséges
vízumok megszerzéséhez
g) a folyamatban lévő toborzási folyamattal összefüggésben benyújtott panaszok, kérések és
követelések kezelésére
h) barátnak történő ajánlási program lefolytatására
i) a törvény – így az adó- és számviteli törvény – rendelkezéseiből eredő kötelezettségek
teljesítésére
j) adott esetben - peres ügy, egyeztető eljárás vagy közvetítés céljából
k) a személyes adatok kezelésének dokumentálására, azaz elszámoltathatósági célból az Általános
előírása szerint
Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR).
Miért jogosult a HARVEY NORMAN az Ön adatainak kezelésére?
A HARVEY NORMAN jogosult az Ön személyes adatainak kezelésére a jogszabályi rendelkezések alapján
(pl. Személyiségi jogok védelme, 2012. évi I. törvény Mt. 9-11. §).
Személyes adatait akkor is kezeljük, ha ez szükséges ahhoz, hogy az Ön kérésére a szerződéskötést
megelőzően lépéseket tegyünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének (b) pontja), pl. fizetésének vagy egyéb
foglalkoztatási feltételeinek megbeszélése céljából.
Ezen túlmenően az Ön személyes adatait jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges célból és
terjedelemben kezeljük (GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének (f) pontja) a [d – h, i – k] pontban
jelzettek szerint.
Egyéb esetekben az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, pl. amikor a toborzási
folyamat során azon személyes adatait kezelik, amelyek túlmutatnak a jogszabályi rendelkezések által
kötelezően megadandó adatok körén; abban az esetben, ha adatait az ajánlási programban adják meg;
vagy abban az esetben, ha elfogadja meghívásunkat, hogy részt vegyen a jövőbeni felvételeztetések
során.
Az Ön hozzájárulása esetén megoszthatjuk adatait tőkecsoportunk többi vállalatával toborzási célból.

Köteles-e megadni személyes adatait HARVEY NORMAN részére?
Az Ön személyes adatainak megadására vonatkozó kötelezettsége többek között a Munka
Törvénykönyvének VII. a munkaviszony létesítésének szabályairól szóló fejezet 2012. évi I.
törvényéből ( 42-50. §) származik. A foglalkoztatási feltételek biztosításának tárgyalása esetén
szükségünk lehet az Ön adataira a toborzási folyamat lebonyolításához és az Önnel való megállapodás
megkötéséhez. Ha nem ad meg nekünk ilyen információkat, a toborzási folyamat nehézkessé vagy
lehetetlenné válhat. Egyéb esetekben az adatszolgáltatás önkéntes.
Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?
Kérheti a HARVEY NORMAN-t az alábbi jogai gyakorlására: az adataihoz való hozzáférésre,
helyesbítésre és törlésre, adatainak kezelésének korlátozására, a továbbítás jogára, arra a jogra, hogy
ne tartozzon az automatizált egyedi döntések hatálya alá – ideértve a profilalkotást, valamint azt is,
ha kifogásolja személyes adatainak további feldolgozását.
Ezzel a jogával akkor élhet, ha:
●
●

●

●

adathelyesbítéshez való joggal kapcsolatban - az adatok hibásak vagy hiányosak
az adatok törléséhez való joggal kapcsolatban - a személyes adatokra már nincs szükség abból
a célból, amelyből a HARVEY NORMAN gyűjtötte azokat; visszavonja az adatkezelés alapjául
szolgáló hozzájárulását (jelen hozzájárulás keretében); tiltakozik az adatkezelés ellen; az
adatokat jogellenesen kezelték; törvényi kötelezettség teljesítése érdekében az adatokat
törölni kell
az adatkezelés korlátozásával kapcsolatban: az adatok hibásak - olyan időszakra vonatkozóan,
amely lehetővé teszi a HARVEY NORMAN számára az Ön adatainak ellenőrzését; az adatokat
jogellenesen dolgozták fel, de Ön nem szeretné, hogy azokat eltávolítanák; a HARVEY
NORMAN-nak már nincs szüksége az Ön adataira, de szüksége lehet rájuk jogi követelései
érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakozik az adatkezelés ellen – addig, amíg meg nem
győződünk arról, hogy jogos indokaink felülírják-e a tiltakozás indokait
az adattovábbításhoz való joggal kapcsolatban: az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen
alapul és az
adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez, Önnek joga van a hozzájárulását
bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló adatkezelés
jogszerűségét annak visszavonása előtt.
Személyes adatainak HARVEY NORMAN általi feldolgozásával kapcsolatban panasszal élhet a helyi
adatvédelmi hatóságnál vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Mikor tiltakozhat adatai kezelése ellen?

Önnek jogában áll tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, ha azok kezelése jogos érdekből történik,
és a tiltakozást az Ön helyzete indokolja.
Kivel osztja meg a HARVEY NORMAN az Ön személyes adatait?
A HARVEY NORMAN megoszthatja személyes adatait a következő kategóriájú partnerekkel, akik
támogatják a HARVEY NORMAN-t a toborzási folyamatokban:
●
●
●

toborzó ügynökségek
a projektmenedzsmenthez szükséges eszközöket biztosító partnerek, melyeket a toborzási
folyamatok menedzselésére használunk
partnereink, akik támogatnak bennünket utazása és elszállásolása megszervezésében.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?
Személyes adatait addig kezeljük, ameddig az a toborzási folyamathoz szükséges, azaz a toborzási
folyamat befejezéséig, majd azt követően a jogszabályi rendelkezések által megkövetelt időtartamig és
mértékig, vagy a HARVEY NORMAN jogos érdeke érdekében, hogy megvédje magát a toborzási
folyamattal kapcsolatos esetleges követelésekkel szemben.
Abban az esetben, ha hozzájárulását adta személyes adatainak feldolgozásához jövőbeni toborzási
folyamatok céljából, vagy olyan adatok kezeléséhez, amelyek túlmutatnak a jogszabályi rendelkezések
által kötelezően megadandó adatok körén, az Ön személyes adatait visszavonásig kezeljük.
A HARVEY NORMAN automatikusan kezeli az Ön személyes adatait (beleértve a profilalkotást is), oly
módon, mely az Ön jogait is érinti?
A személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatalhoz, ideértve a profilalkotást is.
Profilalkotás alatt az Ön adatainak feldolgozását értjük oly módon, hogy ezeket felhasználjuk bizonyos
Önre vonatkozó információk értékelésére, személyes preferenciáinak és érdeklődésének elemzésére
vagy előrejelzésére.

