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Bevezetés
1.1. A DSS Consulting mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen
adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) jogi tartalmát. Kötelezettséget
vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
1.2. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása
és továbbítása során 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 (továbbiakban: GDPR vagy
általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),
valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági
ajánlások alapján jár el.
1.3. Az Adatkezelő az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az
érintett személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a továbbított,
tárolt vagy egyéb más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz
való jogosulatlan hozzáférés esetére.
1.4. A személyes adatokat az érintettek hozzájárulásával valamint törvény felhatalmazása,
alapján illetve szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben, valamint az adatkezelő
jogos érdekeinek érvényesítéséhez kapcsolódóan kezeli. A belső szervezeti egységei
útján megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési és adminisztratív
intézkedést, amely a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.
Mindennek érdekében a vállalaton belül elkülönül és egymástól független a biztonsági,
az adatvédelmi és az informatikai rendszerek üzemeltetésének és fejlesztésének
funkciója.
1.5. Nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen
jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és
védelmét.
1. Adatkezelő:
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DSS Consulting Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: DSS
Consulting)
1121 Budapest, Denevér köz 2.
Web: www.dss.hu
E-mail: info@dss.hu
Tárhely szolgáltató:
2. Az adatkezelés célja, jogalapja
Adatkezelés célja: A www.dss.hu weboldalon és egyéb álláshirdetéseket kínáló weboldalon
keresztül az adatbázisba jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott jelentkezések elbírálása,
meghirdetett állásra jelentkezők kiválasztási folyamat lezárását követő értesítése, külön
hozzájárulás esetén a DSS Consulting adatbázisban való tárolása, valamint eseti, tájékoztató
jellegű elektronikus hírlevelek küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja alapján.
3. A kezelt adatok köre, kezelése
Családnév, keresztnév, születési dátum, lakcím telefonszám, e-mail cím, ország, település, a
munkavégzéshez szükséges képesítésekre, ismeretekre, szakmai és vezetői tapasztalatokra
vonatkozó adatok, a munkavégzési területre, a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó
információk, a jelentkező által csatolt önéletrajz(ok), fénykép, motivációs levél, illetve az
ezekben szereplő és a jelentkező által megadott egyéb személyes adatok.
A Jelentkező által megadott adatokat Adatkezelő toborzás-kiválasztással foglalkozó
szakemberei, felvételi döntésre jogosult munkatársai kezelik
4. Az adatkezelés időtartama:
A beküldéstől számított 5 év.
5. Az adatok forrása:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Érintett
Nyilvános szakmai közösségi oldal (LinkedIN)
Közösségi oldalak nyilvánosan elérhető profilja (Facebook)
Iskolaszövetkezeti közvetítéssel ( Schönherz, Müisz)
Executive search tevékenységgel: Talentify Co.,BDO Magyarország, Nordconn
International Kft.

6. A tényleges adatkezelés helye:
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DSS Consulting Kft. székhelye
7. Alkalmazott adatkezelési technológia jellege:
Manuálisan és informatikai rendszerrel
8. Az érintett jogai
8.1. Az érintett jogai:
Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem által biztosított érintetti jogaival.
Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi
jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.
8.2. A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben Ön hozzájárult a személyes
adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van
szó.
8.3. Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy
megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes
adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként
kezeljük személyes adatait.
8.4. A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:
 mi az adatkezelés célja,
 milyen személyes adatok érintettek,
 kik a továbbított adatok címzettjei,
 mennyi a tárolási időtartam,
 kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az
adatkezelés ellen,
 felügyeleti hatósághoz (www.naih.hu) panasszal fordulhat,
 ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos
információra.
8.5. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a
hiányos adatok kiegészítését kérje.
8.6. A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük
bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:
 A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
 Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
 ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja
tekintetében.
8.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma
merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával,
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indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési
tevékenységeink korlátozását.
A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön,
mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos
érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.
A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az
adatokat. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja majd.
8.8. Az Érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
8.9. Bírósági jogérvényesítés
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint –
az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a
Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az
adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett
személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő
köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül
nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító
adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem
érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
8.10. Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett
az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az
adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott
személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott
kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja,
4

hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül
eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
9. Adatbiztonság
Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem és adatbiztonság érvényre
juttatásához szükségesek.
Jelentkező tudomásul veszi, hogy Adatkezelő az informatikai kapcsolat bármely
hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való
felelősségét kizárja.
Jelentkező tudomásul veszi, hogy az általa esetlegesen csatolt állományokat Adatkezelő
vírusellenőrzésnek és egyéb adat és információbiztonsági szűréseknek veti alá. A
rendszer számítástechnikai elemei az ………….. címen lévő) szervertermében
találhatók meg.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket
úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen
védett legyen (adat bizalmassága).
10. Egyéb adatkezelési tudnivalók
Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van
szüksége, vagy a Jelentkező adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, a DSS
Consulting Kft. áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:
E-mail cím: info@dss.hu
Telefonszám: +3613450900
Budapest, 2018. május 25.

DSS Consulting Kft.
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