ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Bevezetés
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban minden érintettnek. Jelen dokumentum leírja a Danubius Informatika (Danubius
Expert Zrt.) mint adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elveket, valamint tájékoztatja az
érintetteket az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, kapcsolattartóról, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg
az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről.
Cégadatok
Név: Danubius Expert Zrt.
Székhely: H-2600 Vác, Zichy H. utca 12.
Képviselő neve: Balogh Péter
Cégjegyzékszám: 13-10-041091
Adószám: 12413234-2-13
Számlavezető pénzintézet: Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
Pénzforgalmi jelzőszám: 66000169-11082194-00000000
E-mail: info@danubiusinfo.hu
Telefonszám: +36-20-343-3554
Adatkezelési kapcsolattartó: Balogh Péter
email címe: allas@danubiusinfo.hu
telefonszáma: +36-20-343-3554
Fogalmak
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„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;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;
GDPR: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról.
Infótörvény: 2011. évi
információszabadságról.
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Jelentkező: Mindazon jelöltek, akik álláskeresési céllal valamely hirdetésünkre, meghirdetett nyitott
pozíciónkra vagy nyitott pozíciótól függetlenül jelentkeznek a Danubius Informatikához és megadják
személyes adataikat, elérhetőségüket, LinkedIn profiljukat és vagy CV-jüket – vagy hozzájárulnak
ezen adatok szerződéses munkaközvetítők által részünkre történő elküldéséhez.
LinkedIn profil: A www.linkedin.com adatbázisban tárolt személyes profilra mutató link.
CV: Curriculum Vitae – Önéletrajz – szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat összefoglaló
dokumentum.
Jelentkezők személyes adatainak kezelése
A Jelentkezők jóváhagyásával vagy általuk hozzánk beérkező személyes adatok tekintetében a
Danubius Expert Zrt. adatkezelőként elkötelezett a személyes adatok védelmében és a kapcsolódó
törvényi előírások betartásában.
A személyes adatok forrásától függetlenül az adatkezelés jogalapja: az érintett jelentkező jogos
érdeke és hozzájárulása, melyet a következő formában adhat meg:
- Szerződött munkaközvetítő esetén a munkaközvetítő felé engedélyezi adatainak hozzánk
történő továbbítását. A Danubius Informatika nem vállal felelősséget a szerződött
munkaközvetítők adatkezelésének törvényi megfelelőségéért.
- Karrieroldalunkon beküldött jelentkezés esetén: a jelentkező formon az erre vonatkozó
legalább egyik négyzet bejelölésével adhat meg.
- Hirdetésünkre (LinkedIn, Facebook vagy egyéb) jelentkezéskor: a jelentkezésének
beküldésével nyilatkozik róla – ekkor részletes tájékoztatást válaszlevelünkben kap.
- Info@danubiusinfo.hu vagy allas@danubiusinfo.hu címünkre történő közvetlen jelentkezés
esetén: a jelentkezés beküldésével nyilatkozik róla – ekkor részletes tájékoztatást
válaszlevelünkben kap.
Az adatkezelés célja minden fenti forma esetében az, hogy a Jelentkező lehetőséget kapjon a
szakmai múltjának, tapasztalatának bemutatására, amely alapján a Danubius Informatika el tudja
dönteni, hogy alkalmas jelölt lehet-e a jelentkező valamely nyitott pozíciójának betöltésére, így

folytatja-e vele a kiválasztási folyamatot (pl. behívja-e személyes interjúra vagy folytat-e vele előzetes,
telefonos interjút).
A kezelt adatok köre a forrástól függően eltérő, a Jelentkező által önként megadott adatok köre,
amely lehet: név, email cím, telefonszám, LinkedIn profil, CV.
Az adatkezelés időtartama: a Danubius Informatika hosszú távú stratégiájának tekinti, hogy
folyamatosan magas szinten tartsa kiváló szakembergárdáját. Ezért az új kollégák keresését
folyamatos tevékenységként kezeli és a Jelentkezők által beküldött jelentkezéseket sem egy egyszeri
próbálkozásnak, hanem hosszú távú kapcsolat lehetőségének tekinti, ezért felajánlja a
Jelentkezőknek, hogy hozzájáruljanak adataik hosszú távon történő kezeléséhez.
Amennyiben a karrieroldalon történő jelentkezéskor csak a konkrét pályázat esetében adta
hozzájárulását a Jelentkező, vagyis CSAK a „Csak ehhez a konkrét pályázathoz hozzájárulok adataim
- Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerinti – kezeléséhez” jelölőnégyzetet választotta ki, akkor
beküldött adatait 3 hónapig őrizzük meg.
Amennyiben hosszú távon is hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez és lehetővé teszi, hogy adatait
egy későbbi keresés, pozíció esetén is figyelembe vegyük és megkeressük – vagyis bejelölte a
„Hosszú távon is hozzájárulok adataim - Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerinti – kezeléséhez”
jelölőnégyzetet, úgy beküldött adatait visszavonásig megőrizzük. A hozzájárulás visszavonására az
allas@danubiusinfo.hu címre küldött emailben van lehetőség.
Amennyiben mindkét jelölőnégyzetet kiválasztotta, azt úgy tekintjük, hogy a hosszú távú kezeléshez
is hozzájárulását adta.
Ha a Jelentkező közvetlen e-mailben vagy hirdetésre jelentkezve küldte be adatát, úgy tekintjük,
mintha csak a konkrét pozícióra járult volna hozzá az adatai kezeléséhez. Ez esetben a számára
küldött válaszlevélben hívjuk fel a figyelmét jelen Adatkezelési tájékoztatóra, és arra a lehetőségre,
hogy kérheti adatainak hosszú távú kezelését.
Technikai adatkezelés
Honlapunk nem használ cookie-kat (sütiket), de Facebook hirdetéseink hatékonyságának mérése
érdekében 3. féltől származó cookie(sütik), képpontok is kerülhetnek a berendezésére. Az adatok
Facebook általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Önt
megillető jogokról és rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában
találhat további tudnivalókat: http://www.facebook.com/policy.php
Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a
böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy
böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük,
amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti)
beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.

Adattovábbítás
A Danubius Informatika harmadik személy részére nem továbbítja a Jelentkezők személyes adatait.
Adatbiztonság
A Danubius Informatika minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést
megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan
megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
A Danubius Informatika minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása
érdekében, azaz az általa kezelt személyes adatok pontossága, teljessége érdekében.
A Danubius Informatika az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Danubius Informatika mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának
megőrzése érdekében, és azért, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig
hozzáférjenek.
Adatvédelmi incidensek esetére követendő eljárás részletes szabályait a Danubius Informatika belső
biztonsági szabályzata tartalmazza.
Az adatkezeléssel érintett jogai
Az érintett – a Danubius Informatika Cégadatok pontban rögzített elérhetőségein keresztül írásban kérelmezheti, hogy adjon tájékoztatást részére személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá
személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés
kivételével – törlését, kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen. Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely
visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
Az érintett kérelmére a Danubius Informatika tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Danubius Informatika a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
A Danubius Informatika helyesbíti a személyes adatot, amennyiben a személyes adat a valóságnak
nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll.

A Danubius Informatika haladéktalanul törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az érintett
ezt kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte. A Danubius Informatika nem vállal felelősséget az általa törölt, de az internetes
keresőprogramok közreműködésével korábban archiválásra került oldalakért, ezeket a keresőmotor
működtetője tudja eltávolítani, a törlést nála kell kezdeményezni.
A Danubius Informatika a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról, illetve az adatok törléséről
az érintettet értesíti. A személyes adatok törlésére, helyesbítésére, illetve a korlátozás
végrehajtására 30 nap áll a Danubius Informatika rendelkezésére.
Az érintett, amennyiben úgy véli, hogy a Danubius Informatika adatkezelése folytán jogsérelem érte,
panasszal fordulhat az alábbi hatósághoz :
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
NYILATKOZAT
A Danubius Informatika, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési
tájékoztató tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Jelenzkezők személyes adatainak adatkezelése mindenkor
megfelel a jelen dokumentumban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek,
különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/79 számú, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló rendeletében ( általános adatvédelmi rendelet) foglaltaknak .
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https://www.danubiusinfo.hu/career.html weboldalán. Az adatkezelési tájékoztató módosításai
ezen megjelölt honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.
Budapest, 2018. május 25.

