Adatvédelmi nyilatkozat/tájékoztató
MGO-2
A MediaGo Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az általa meghirdetett
állásajánlatokra pályázókat ( továbbiakban: Pályázók) a személyes adatok kezelése körében
követett gyakorlatáról.

1., Adatkezelő adatai






Cégnév:
Székhely:
Levelezési cím:
E-mail:

MediaGo Alapítvány
2111 Szada, Dombos utca 2
1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B
info@mediago.hu

2., Fogalmi meghatározások










„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó
bármely információ, pl.: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó adat
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége pl.: 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, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (szerződés
alapján)
„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

3., A kezelt adatok köre és célja
A pályázás során történő
személyek jogosultak.

adatmegadásra kizárólag

18.

életévüket

betöltött

Az Adatkezelő által meghirdetett állásokra történő jelentkezés és elbírálás során
Adatkezelő a Pályázó által a jelentkezés során, az általa beküldött önéletrajzban, a
weboldalon található jelentkezési formában vagy más módón megadott adatait kezeli.

Cél:




A Pályázóval történő kapcsolattartás az állás betöltése érdekében.
A kiválasztási folyamatok elősegítése és lebonyolítása.
Munkaviszony létrehozása és annak fenntartása.

Adatok:






Személyes adat
o Név
o E-mail cím
o Fénykép
o Lakcím
o Születési év
o Állampolgárság
o Nem
o Telefonszám
o Közösségi médiafelületek, elérhetőségek
Tanulmányok
o Végzettség típusa, intézmény neve, kezdés időpontja, befejezés időpontja
o Tanulmányok leírása
o Szakdolgozat neve
o IT ismeret, bizonyítvány
o Nyelvtudás: nyelv, szint, megszerzés ideje
o Jogosítvány típusa, megszerzés ideje
Munkatapasztalat
o Foglalkoztató cég(ek) neve
o Munkakör megnevezés
o Munkavégzés címe
o Foglalkoztatás ideje
o Munkakör leírása

Illetve az itt fel nem sorolt adatok, amiket a Pályázó által önkéntesen adott meg megáról.
Adatkezelő nem gyűjt különleges adatokat, amennyiben a Pályázó magától add meg
különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul törli azt.
4., Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő a személyes adatokat addig kezeli, míg az adatkezelés célja fennáll. Miután az
Adatkezelő betölti az álláshirdetésben feltüntetett pozíciót/pozíciókat a nem
kiválasztott Pályázók adatait törli. Amennyiben a Pályázó a kiválasztási folyamat során
külön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a kiválasztási folyamat után is megtarthassa
a Pályázó adatait, akkor az Adatkezelő megőrzi annak érdekében, hogy a Pályázó részére
képzettségének és adottságának megfelelő állásajánlatot közvetítsen.

A Pályázó kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó adatokat. Az Adatkezelő pedig köteles törölni azokat.
5., A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR-ról szóló Európa Uniós rendelet és a hatályos Info tv.
szerint az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
6., Címzettek megnevezése
A Pályázó adatait semmilyen Adatfeldolgozónak illetve Adatkezelőnek nem adjuk
tovább. A Pályázóval kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő
azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik az adott pozícióval kapcsolatos kiválasztási
folyamatban részt vesznek.
7., Felhasználó jogai
Az Pályázónak joga van díjmentesen személyes adatairól tájékoztatást kérni. Adatkezelő
a Pályázó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adatara vonatkozóan az
Adatkezelő folytat-e adatkezelést, amennyiben igen, akkor hozzáférést ad számára a
személyes adatokhoz, ha a Pályázó igazolni tudja személyazonosságát. A Pályázó ezek
után kérheti személyes adatainak helyesbítését, korlátozását és törlését.
A Pályázó személyes adataival kapcsolatban az 1. pontban megadott email címen vagy
levelezési címen tud tájékoztatást kérni.
8., Törléssel kapcsolatos előirányzatok
Törlés lehetséges esetei:





A személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amiből gyűjtötték
A Pályázó visszavonja az adatkelezés alapját képező hozzájárulását
A Pályázó tiltakozik az adatkezelés ellen
Adatkezelő jogellenesen kezelte a személyes adatokat

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjen. Amennyiben a Pályázó úgy érzi, ennek az Adatkezelő nem felel
meg, úgy kérjük, írjon a info@mediago.hu email címre, vagy 1134 Budapest Angyalföldi
út 5/B postai címre.
Amennyiben a Pályázó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való
jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező
szerveknél, mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
vagy az illetékes bíróságnál.
9., Az adatok kezelésének és szervezési intézkedések általános leírása

Az Adatkezelő a tudomány és technológia jelenlegi állása szerint megtesz minden tőle
telhetőt, hogy a Pályázók érdekében garantálja a személyes adatok adatbiztonságát.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne
férhessenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint ne
módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében,
hogy az adatok véletlenül se sérüljenek meg.
Azonban ha az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes
adatokkal kapcsolatban jogellenességet állapít meg, akkor ezt az adatvédelmi incidenst
72 órán belül jelenteni kell a Hatóságok felé, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja,
hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

