ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS
KARRIERHONLAPPAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEKRŐL

Az Országos Dohányboltellátó Kft. (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint,
jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az
adatkezelés érintettjévé.
AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
név: Országos Dohányboltellátó Kft.
székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 5/b.
honlap: www.odbe.hu
központi e-mail cím: info@odbe.hu
vezető tisztségviselő: Jászter Csaba és Peho Árpád ügyvezető

ÁLLÁSPÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
A Társaság karrier honlapot üzemeltet az odbe.karrierportal.hu címen. A honlapon lehetőség van a nyitott
pozíciókat megtekinteni, és az oldalon az adott pozícióra közvetlenül pályázni. A honlapot Nexum
Magyarország Kft. (székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15., adószám: 11398822-2-0,
cégjegyzékszám: 06-09-004861) üzemelteti adatfeldolgozóként, az adatokat az Adatfeldolgozó a saját
szerverén tárolja.
Az állásra történő jelentkezés – amennyiben a jelentkező nem regisztrált felhasználó - során szükséges
megadni nevét, elérhetőségi adatait, iskolai végzettségére vonatkozó adatokat, munkatapasztalatait,
valamint a megpályázott pozícióhoz kapcsolódó igényeit (bérigény, munkavégzés helye, munkába állás
ideje). Továbbá szükséges megadni születési idejét, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő dohányipari
termékek forgalmazásával foglalkozik, így 18. életévét betöltött személyeket foglalkoztathat kizárólag.
A beérkező önéletrajzokat a Társaság a pályázati eljárás végéig tárolja, ahhoz kizárólag a HR osztály
kijelölt munkatársai férnek hozzá.
A pályázati eljárás lezárását követően a sikertelen pályázók adatai 45 napon belül törlésre kerülnek,
kivéve, ha pályázó külön nyilatkozatban kéri, hogy önéletrajzát a Társaság tárolja későbbi
álláspályázatokon történő részvétel céljából 1 évig.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A megüresedő álláshelyek betöltésére a megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, munkaviszony
jövőbeni létesítése céljából.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
KEZELT ADATOK KÖRE:

Név, születési dátum, elérhetőségi adatok, végzettségre vonatkozó adatok, munkatapasztalat, a feltöltött
önéletrajzban szereplő egyéb adatok
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy
személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság
vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot,
úgy a Társaságjogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy
hatóság rendelkezésére bocsátani.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
- Munkára jelentkezés során az adatkezelési cél megvalósulásáig, az adott pozícióval kapcsolatos
kiválasztási eljárást követő 30 napig vagy az érintett törlési kérelméig.
- Az érintett kérelmére az adatbázisban történő tárolás esetén 1 évig, vagy az érintett törlési
kérelméig.
- Regisztráció esetén a regisztráció törléséig, vagy az érintett törlési kérelméig.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi
jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
− kérheti személyes adatainak helyesbítését,
− visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek
esetén)
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
− élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).
REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
A honlapon lehetőség van regisztrációra. A regisztráció során szükséges megadni e-mail címet valamint
a regisztrált fiókhoz tartozó jelszót. A regisztráció során megadott adatok megegyeznek az egyes
pozícióra történő jelentkezés során kért adatokkal.
A felhasználó regisztrálhat meglévő facebook profiljával vagy profession.hu fiókjával is.
Az oldalon keresztül lehetőség van önéletrajzot feltölteni, amely a Társaság adatbázisába kerül. A
regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő a regisztráció törléséig tárolja, azonban a regisztráció
frissítésére évente felhívja a regisztrált felhasználó figyelmét, és amennyiben a frissítést nem hagyja jóvá,
úgy a regisztráció törlésre kerül.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A megüresedő álláshelyek betöltésére a megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, munkaviszony
jövőbeni létesítése céljából.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

KEZELT ADATOK KÖRE:

Felhasználó által megadott név, e-mail cím, a regisztráció során megadott adatok, a feltöltött
önéletrajzban szereplő adatok
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy
személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság
vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot,
úgy a Társaságjogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy
hatóság rendelkezésére bocsátani.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
A regisztráció törléséig, vagy az éves frissítés meg nem történte esetén
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi
jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
− kérheti személyes adatainak helyesbítését,
− visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek
esetén)
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
− élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS ADATKEZELÉSE

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
A regisztráció során lehetőség van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő feliratkozással a
felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott végzettsége, és a keresett pozícióval
kapcsolatban megadott elvárásai alapján az Adatkezelő hírlevelet küldjön részére az aktuális
álláslehetőségekről. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat a regisztrált fiókjában vagy a
hírlevél végén található linken. A regisztráció törlése a hírlevélről történő leiratkozást vonja maga után.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A megüresedő álláshelyekről történő értesítés az állásra jelentkező által megadott paraméterek alapján
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
KEZELT ADATOK KÖRE:

Felhasználó által megadott név, e-mail cím, a regisztráció során megadott adatok
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy
személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság
vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot,
úgy a Társaságjogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy
hatóság rendelkezésére bocsátani.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
A hírlevélről történő leiratkozásig vagy a regisztrált fiók törléséig
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi
jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
− kérheti személyes adatainak helyesbítését,
− visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek
esetén)
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
− élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).
COOKIES
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
A látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap.
Alap funkcionalitást biztosító cookie-k:
A sütikre a weboldal alapvető funkcióinak működéséhez, így pl. a biztonságos bejelentkezéshez, a képek
betöltéséhez, illetve a süti preferenciák beállításához van szükségünk. A weboldal ezen sütik nélkül nem
tud megfelelően működni.
A ReCaptcha működéséhez a Google anonim statisztikai információkat is gyűjt.
Statisztikai cookie-k:
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek abban,
hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal, ezáltal tudjuk optimalizálni és
kényelmesebbé tenni a weboldal használatát. A statisztikai cookie-k használata személyes adat
kezelésével nem jár.
Hirdetési cookie-k:
A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy
releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára. Ezen cookie-k segítségével
megoszthatjuk adatait a hirdetőkkel, hogy azok az Ön számára megfelelőbb hirdetéseket jelenítsenek
meg.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Alap funkcionalitást biztosító cookie-k: az oldal megfelelő működtetése, az alap funkciók
használatának biztosítása
Hirdetési cookie-k: A látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követése, hirdetések optimalizálása

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az alap funkcionalitást biztosító cookie-k esetén: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, az Adatkezelő
jogos érdeke, a honlap működtetése
Hirdetési cookie-k esetén: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása
KEZELT ADATOK KÖRE:

Alap funkcionalitást biztosító cookie-k esetén: IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói
szokások, számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer és készülék típusa
Hirdetési cookie-k esetén: IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok, weboldalon végzett tevékenység
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy
személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság
vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaság, úgy
a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság
rendelkezésére bocsátani.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított 2 évig.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi
jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az alap funkcionalitást biztosító cookie-k esetén:
−
−
−
−
−

kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését,
kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
tiltakozhat az adatkezelés ellen,
kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes, vagy az azokkal
elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége.

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi
jogérvényesítési lehetőségekkel élhet marketing célú cookie-k esetén:
−
−
−
−
−
−

kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését,
visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek
esetén)
kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).
***

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési
intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által
meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen
hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Társaság az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen
tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy
személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást
szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden
más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal
hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt
indokolja. Erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton
tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy
jogorvoslattal élhet Társaságunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az
adatkezelőhöz, esetünkben tehát Társaságunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az
intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel
a kapcsolatot.
Jelen tájékoztató és folyamatleírást a Társaság 2022. november 10. napján tette közzé. A
közzétételt követően minden ezen tájékoztatóban nevezett adatkezelésre irányadó.
Hódmezővásárhely, 2022. november 01.
ügyvezető

