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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és
HOZZÁJÁRULÁS
pályázók részére
(2018. október 25.)
Az ARGENTA FAKTOR Zrt. mint adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tényekről – az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi
előzetes tájékoztatást adja.
Az adatkezelő és elérhetőségei:
Az adatkezelő neve:
ARGENTA FAKTOR Zrt.
Székhelye:
1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.
Levelezési címe:
1535 Budapest, Pf.: 821.
Telefonszám:
+36 1391 4840
Elektronikus ügyfélszolgálat: argentafaktor@argenta.hu
Cégjegyzékszám:
01-10-045131
MNB Engedély száma:
I/E-2426/2004
Vezető tisztségviselő:
Csordás Beáta cégvezető
Honlap:
www.argentafaktor.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Dataprotection.eu Kft., 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 37.; argenta@dataprotection.eu.
Az adatkezelés célja és jogalapja
Az ARGENTA FAKTOR Zrt. mint adatkezelő a társaságnál meghirdetett állásokra jelentkező Pályázó által
önkéntesen megadott személyes adatokat és beküldött dokumentumokat (1) munkaerő-toborzás, álláspályázat
elbírálása, kiválasztás, a kiválasztott pályázóval munkaviszony létesítése, (2) sikertelen pályázat esetén a
később megnyíló pozícióra történő kiválasztás céljából kezeli.
Az adatkezelés a Pályázó önkéntes hozzájárulásán alapszik, amennyiben a Pályázó nem járul hozzá adatainak
kezeléséhez, úgy az (1) adatkezelés kapcsán jelentkezését nem tudjuk elbírálni, illetőleg a (2) adatkezelés esetén
adatait később megnyíló pozícióra történő kiválasztás céljából nem tudjuk kezelni.
Az egyéb adatkezelést alátámasztó jogos érdekkel kapcsolatos érdekmérlegelési teszt megtalálható a
www.argentafaktor.hu honlapon.
Kezelt személyes adatok:
Az ARGENTA FAKTOR Zrt. által kezelt, pályázókra vonatkozó személyes adatokat körét a mellékelt nyilvántartás
tartalmazza.
Az adatok törlési határideje:
A fenti (1) célból történő adatkezelés esetén a meghirdetett állásra történő kiválasztási eljárás lezárása.
A fenti (2) célból történő adatkezelés esetén a meghirdetett állásra kiválasztásra nem kerülő Pályázónál a később
megnyíló pozícióra történő kiválasztás céljából külön hozzájáruló nyilatkozata esetén az álláspályázat benyújtásától
számított 2 év.
Amennyiben a Pályázó az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok haladéktalanul
törlésre kerülnek.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A Pályázó az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok
helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az általa
rendelkezésre bocsátott adatokat az ARGENTA FAKTOR Zrt. tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
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formátumban számára átadja. A Pályázó a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor
visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
Adatok címzettjei
Az adatokhoz kizárólag az ARGENTA FAKTOR Zrt. munkaügyi feladatot ellátó munkavállalói és a mellékelt
nyilvántartásban megjelölt címzettek férnek hozzá.
Adatok továbbítása harmadik országba - automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk, automatizált döntéshozatalt, illetőleg profilalkotást nem végzünk.
Jogorvoslati lehetőségek
A Pályázó vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu,
+36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi
Törvényszékhez is fordulhat. A pert a Pályázó - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
____________________________________________________________________________________________
Az ARGENTA FAKTOR Zrt. ADATKEZELÉSEINEK NYILVÁNTARTÁSA az Általános Adatvédelmi
Rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján
(Jelen Adatkezelési Nyilvántartás nem teljeskörű, kizárólag a pályázókra vonatkozó adatkezeléseket tartalmazza!)

Pályázókkal kapcsolatban végzett adatkezelések
Az adatkezelés
célja
(Folyamat)
(1) munkaerőtoborzás,
álláspályázat
elbírálása,
kiválasztás, a
kiválasztott
pályázóval
munkaviszony
létesítése
(2) sikertelen
pályázat esetén
a később
megnyíló
pozícióra
történő
kiválasztás

Az
érintettek
kategóriái
Pályázók

A kezelt személyes
adatok
Kapcsolattartási
adatok, pályázó
adatai,
önéletrajz és az abban
szereplő információ,
motivációs levél és az
abban szereplő
információ

Az adatkezelés
jogalapja
Az érintett
hozzájárulása
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Címzettek, címzettek
kategóriái
Az ARGENTA
FAKTOR Zrt.
munkaügyi feladatot
ellátó munkavállalói

Törlési határidő

(1) célból történő
adatkezelés esetén a
meghirdetett állásra
történő kiválasztási eljárás
lezárása.
(2) célból történő
adatkezelésnél a
meghirdetett állásra
kiválasztásra nem kerülő
Pályázónál a később
megnyíló pozícióra
történő kiválasztás
céljából külön hozzájáruló
nyilatkozat aláírása esetén
az álláspályázat
benyújtásától számított 2
év.
Amennyiben a Pályázó az
adatai kezeléséhez adott
hozzájárulását
visszavonja, a személyes
adatok haladéktalanul
törlésre kerülnek.
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Egyéb adatkezelések
Az adatkezelés
célja
(Folyamat)
Biztonsági
kamerák
üzemeltetése

A weboldal
technikai
üzemeltetése, az
oldal védelme
jogellenes
tevékenység
ellen

Az érintettek
kategóriái
Munkavállalók
Az
ügyfélforgalom
számára nyitva
álló
helyiségben
megjelenők
A weboldal
látogatói

A kezelt személyes
adatok
Az érintettekről
készült képfelvétel

IP címek és azokhoz
kapcsolódó
technikai adatok
(operációs rendszer,
látogatás időpontja,
lekért állományok,
stb.)

Az adatkezelés
jogalapja

Címzettek,
címzettek kategóriái

Törlési határidő

Az ARGENTA
FAKTOR Zrt.
személy- és
vagyonbiztonság
fenntartásához fűződő
jogos érdeke

Adatfeldolgozó:
ARGENTA OFFICE
Kft.

3 nap

Az ARGENTA
FAKTOR Zrt.
weboldalának
technikai
üzemeltetéséhez és a
jogellenes
tevékenység
megakadályozásához
fűződő jogos érdeke

-

2 hónap

60 nap (2005. évi
CXXXIII.
tv. 31. § (4) bek.)

A nyilvántartás a címzetteket feltüntető oszlopában megjelölteken kívül a társaság teljes személyes adatkezelése tekintetében
adatfeldolgozóként működik az Shirkan Computer Bt. (1113 Budapest, Nagyszőlős u. 6. 1. – informatikai szolgáltatás), a Zitrik Informatika
Kft. (1211 Budapest, Védgát u. 5-7. – informatikai szolgáltatás), a Rhenus Office Systems Hungary Kft (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u.
10. – irattárazás), a Schönherz Iskolaszövetkezet (2131 Göd, Jávorka Sándor utca 18. – általános irodai adminisztráció), a Pénzügyi
Vállalkozások Országos Egyesülete (35330 Miskolc, Széchenyi u. 29. 2/1. – KHR adattovábbítás), a Postamester Kft. (1144 Budapest, Csertő
u. 2. 5/53. – postai szolgáltatás) és az ARGENTA OFFICE Kft. (1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27. – biztonsági kamerák üzemeltetése)
A nyilvántartásban rögzített valamennyi adat továbbításra kerül a társaság belső ellenőrzési rendszerét ellátó megbízottnak (Mirror Audit Kft.,
2024 Szokolya, Liget u. 35.), a könyvvizsgálatot ellátó megbízottnak (FISKÁLIS Könyvvizsgáló, Üzleti tanácsadó és Számviteli Kft., 1125
Budapest, Szarvas Gábor út 6. fszt. 1.), mint adatkezelőnek a Hpt. 154. §-ában foglalt jogi kötelezettség teljesítése adatkezelési jogalapon, a
belső ellenőrzési rendszer működtetése, valamint könyvvizsgálat céljából.

Alulírott …………………….. kijelentem, hogy az ARGENTA FAKTOR Zrt. fenti Adatkezelési Tájékoztatója
és a pályázókra vonatkozó Adatkezelési Nyilvántartás megismerése után kifejezett hozzájárulásomat adom
személyes adataim kezeléséhez.
Hozzájárulásomat adom/nem adom hozzájárulásomat (megfelelő rész aláhúzandó!) ahhoz, hogy amennyiben
a meghirdetett pozícióra nem kerülök kiválasztásra, úgy a később megnyíló pozícióra történő kiválasztás céljából
az ARGENTA FAKTOR Zrt. a személyes adataimat az álláspályázatom benyújtásától számított 2 évig kezelje.
Kelt: ………………………………………….

………………………..……………………..
Aláírás
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