Potenciális Munkavállalókra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató
1. A JELEN TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
Jelen dokumentum célja a TIGÁZ ZRT. potenciális Munkavállalóit érintő
Adatkezelésekre vonatkozó átfogó és egységes adatvédelmi tájékoztató megalkotása
az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) összhangban.
2. FOGALMAK
A jelen Tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel szereplő fogalmak az alábbi jelentéssel
bírnak:
a) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő
nevében– az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján - Személyes
Adatokat Kezel;
b) Adatkezelés/Kezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy
műveletek összessége, így pl. a gyűjtés, rögzítés, tárolás, megváltoztatás,
felhasználás, továbbítás;
c) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a Személyes Adatok
Kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
d) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
e) Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes
személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, helymeghatározó adat, online
azonosító alapján azonosítható;
f)

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 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 (általános adatvédelmi rendelet);

g) Potenciális Munkavállaló: a TIGÁZ ZRT.-hez munkaviszony vagy munkaviszony
jellegű jogviszony létrehozása, foglalkoztatása érdekében pályázó, jelentkező
természetes személy;
h) Munkáltató: a TIGÁZ ZRT.;
i)

Személyes Adat/Adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ;

j)

Tájékoztató: a jelen Adatkezelési Tájékoztató;

k) TIGÁZ ZRT.: TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.; Cg.: 09-10-000109; képviseli:
Lehőcz Balázs Gábor az Igazgatóság elnöke; telefonszám: +36 (52) 558-105, email cím: tigazzrt@tigaz.hu; honlap: www.tigaz.hu)
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3. AZ ADATKEZELŐK
A jelen tájékoztató vonatkozásában Adatkezelőnek a Munkáltató tekinthető, melyhez
pályázik a Potenciális Munkavállaló, azaz a TIGÁZ ZRT.
4. AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE
A TIGÁZ ZRT. a potenciális Munkavállalók vonatkozásában az alábbi Személyes
Adatokat, az alább meghatározott célokból Kezeli:
AZ ADATKEZELÉS ÉS ANNAK CÉLJA

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Potenciális munkavállalók és felvételizők
személyes
adatainak
kezelése
a
felvételizők értékelése, kiválasztása és
kapcsolattartás céljából.

Név, lakcím, lakóhely, e-mail cím,
állampolgárság,
telefonszám,
munkavállalási feltételekre vonatkozó
megjelölt adatok (pályázott munkakör,
munkavégzés
helye,
bérigény),
tanulmányok, végzettség, nyelvismeret,
számítógépes ismeretek.
Interjúk esetében további adatok:
személyes kompetenciák, motiváció,
erősségek
és
fejlesztésre
szoruló
területek, szakmai tapasztalat, szakmai
célok, pszichológiai tesztvizsgálat adatai
gázveszélyes
munkakört
betöltők
esetében.
Az önéletrajzban és a motivációs
levélben, valamint az ezekhez csatolt
dokumentumokban
található,
jelen
tájékoztatóban
fel
nem
sorolt
önkéntesen megadott adatok.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

AZ ADATKEZELÉS ÉS AZ ADATKEZELÉS

JOGALAP

CÉLJA

Potenciális
munkavállalók
és
felvételizők
személyes
adatainak
kezelése a felvételizők értékelése,
alkalmasságának
megállapítása,
kiválasztása és kapcsolattartás céljából.

a) Az
Érintettek
[GDPR 6. Cikk (1) a)].
b) A
érdeke:

Munkáltató

hozzájárulása
alábbi

jogos

A Munkáltatónak jogos érdeke fűződik
ahhoz, hogy a jelentkezők közül a
legalkalmasabbakat
válassza
ki
a
felvételi eljárás során. Ennek keretében
az Érintettek által a közösségi oldalakon
nyilvánossá tett információkat, illetőleg
az
Érintettek
által
egyébként
a
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Munkáltató rendelkezésére bocsátott
információkat az alkalmasság eldöntése
és a munkaviszony létrehozása céljából
megvizsgálhatja, ellenőrizheti.
Az
Adatkezelő
által
elvégzett
érdekmérlegelési teszt alapján jogos
érdek, mint adatkezelési jogalap a
potenciális munkavállalók személyes
adatainak Adatkezelő általi kezelése
vonatkozásában fennáll.
6. IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintett Potenciális Munkavállalókat, hogy az
adatkezelés kapcsán Adatfeldolgozót esetlegesen a munkaerő toborzás során vesz
igénybe. Jelenleg nem vesz igénybe Adatfeldolgozót.
7. ADATOK FORRÁSA
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintett Potenciális Munkavállalókat, hogy a PROHUMÁN
2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a
Proaktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (mindkettő székhelye: 1146 Budapest,
Hungária körút 140-144.) társaságokkal áll munkaerő kölcsönzésre vonatkozó
szerződéses jogviszonyban. A fentieken túlmenően az Adatkezelő tájékoztatja az
Érintett Potenciális Munkavállalókat, hogy a Mind-Diák Iskolai Szövetkezet (székhelye:
1077 Budapest, Wesselényi u. 11.), valamint a Meló-Diák Alföld Iskolaszövetkezet
(székhelye: 4262 Nyíracsád, Zrínyi u. 36.) társaságokkal diákmunka közvetítésre
vonatkozó szerződéses jogviszonyban áll. Amennyiben a Potenciális Munkavállaló a
fenti szervezetekhez nyújtja be pályázati anyagát, úgy Adatkezelő a jelen
tájékoztatóban jelölt Adatokat a fenti szervezetektől kapja meg, nem közvetlenül az
Érintettől.
8. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
A TIGÁZ ZRT. a 6. pontban említett Adatfeldolgozón, valamint a 7. pontban megjelölt
munkaerő kölcsönző társaságokon kívül az alábbi személyek részére továbbíthatja a
Személyes Adatokat.
A TIGÁZ ZRT. a Személyes Adatokat szükség esetén átadhatja a feladatkörükben eljáró
hatóságok vagy bíróságok részére, amennyiben az Adatok átadása a hatóság vagy
bíróság felhívása alapján, a TIGÁZ ZRT.-re irányadó jogszabályi kötelezettségeknek
való megfelelés igazolása, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy
védelme érdekében szükséges.
A fentieken kívül a TIGÁZ ZRT. semmilyen más célból nem továbbít Személyes
Adatokat semmilyen más személy részére.
9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

AZ ADATKEZELÉS ÉS ANNAK CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Potenciális munkavállalók és felvételizők
személyes
adatainak
kezelése
a

Sikeres pályázat esetén az önéletrajz
adatait és gázveszélyes munkakörökben
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felvételizők értékelése, kiválasztása és
kapcsolattartás céljából.

a pszichológiai tesztvizsgálat adatait a
TIGÁZ ZRT. a munkaviszony fennállása
alatt is kezeli.
Sikertelen
pályázat
és
pályázat
visszavonása esetén a TIGÁZ ZRT. a
pályázati anyagokat és önéletrajzokat és
gázveszélyes
munkakörökben
a
pszichológiai
tesztvizsgálat
adatait
legfeljebb 2 évig tárolhatja abból a
célból, hogy újabb lehetőségek esetén a
pályázókat
álláslehetőségekkel
megkeresse.

10.AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az Érintett jogosult: (i)
Személyes Adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a Személyes Adatai helyesbítését kérni;
(iii) a Személyes Adatai törlését kérni; (iv) a Személyes Adatai Kezelésének
korlátozását kérni; (v) Személyes Adatai tekintetében adathordozhatósággal élni; és
(vi) tiltakozni a Személyes Adatai Kezelése ellen.
(i) Hozzáféréshez való jog:

(ii) Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes
Adatai Kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen Adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy Személyes Adataihoz, valamint az
Adatkezeléssel
kapcsolatos
egyes
információkhoz hozzáférést kapjon.
A hozzáférési jog többek között kiterjed az
alábbi információkra: az Adatkezelés célja, a
Kezelt Adatok kategóriái, azon címzettek
megjelölése, akik részére az Adatokat
továbbították.
Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy
másolatot kérjen az Adatkezelő által Kezelt
Személyes Adatairól.
Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra,
hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan
Személyes Adatok helyesbítésre, illetve a
hiányos Személyes Adatok kiegészítésre
kerüljenek.

(iii) Törléshez (elfeledtetéshez) való
jog:

Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra,
hogy kérésére a rá vonatkozó Személyes
Adatok törlésre kerüljenek, és az Adatkezelő
köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat
törölje.

(iv)Adatkezelés korlátozásához való
jog:

Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra,
hogy kérésére a rá vonatkozó Személyes
Adatok Kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen
esetben az érintett Adatok kizárólag
meghatározott célokból kezelhetők.
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(v) Adathordozhatóság:

Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra,
hogy a rá vonatkozó Személyes Adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az Adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az Érintett továbbá jogosult lehet arra is,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható –
kérje a Személyes Adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.

(vi)Tiltakozáshoz való jog:

Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra,
hogy tiltakozzon a Személyes Adatai kezelése
ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az
Adatkezelő nem kezelheti tovább ezen
Adatokat.

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az
adott kérés teljesítése az Adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan
lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását
az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.
Törlésre irányuló kérés esetén az érintett nem fog a továbbiakban szerepelni a
Munkáltató adatbázisában, ezért nem fog értesítést kapni - számára esetlegesen
megfelelő - betöltetlen álláshelyről.
Az Érintett a fenti jogait a TIGÁZ ZRT.- nek a jelen Tájékoztató 11. pontjában megjelölt
Adatvédelmi Tisztviselője 11. pontban meghatározott címére küldött postai levél, vagy
e-mail címére küldött elektronikus levél útján gyakorolhatja. A TIGÁZ–DSO a
megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 (egy) hónapon belül
megválaszolja.
Az Érintett továbbá jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu), illetőleg a jogellenes Adatkezelés miatt – választása szerint - a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez is fordulhat.
11. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
A TIGÁZ ZRT. -nál az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása
érdekében Adatvédelmi Tisztviselő került kijelölésre. Az Adatvédelmi Tisztviselő
elérhetőségei:
Név:

Dr. Patócs Zsolt

Cím:

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

E-mail:

patocs.zsolt@tigaz.hu

Telefonszám:

+36 52 558-118
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12. ADATVÉDELMI INCIDENS
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett
Potenciális Munkavállalók jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az Érintetteteket az adatvédelmi incidensről. Az
Adatkezelő az Érintettek részére világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi
incidens jellegét, és közli legalább:




Az Adatvédelmi Tisztviselő nevét és elérhetőségét;
Az Adatvédelmi Incidens valószínűsíthető következményeit;
Az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket;

13.A JELEN TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
A TIGÁZ ZRT. jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy
az Adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az utolsó
frissítés dátuma a jelen Tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon
arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen Tájékoztatót annak érdekében,
hogy naprakész információkkal rendelkezzen a Személyes Adatai kezelésével
összefüggésben.

Utolsó módosítás dátuma: 2019. január 01.

6

