ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Tájékoztatjuk a T. Pályázót, mint érintettet, hogy,
-

a pályázat benyújtásával Ön regisztrálja magát a DUNA ASZFALT Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Cg. 03-09-105290; adószám: 11426628-4-03, e-mail: tehetseg@dunaaszfalt.hu), (a továbbiakban: Adatkezelő)
pályázati adatbázisába. Alulírott érintett önkéntesen és kifejezetten hozzájárul a feltöltött pályázatban közölt, illetve
támogatási szándék esetén a szerződéshez, illetve a foglalkoztatáshoz szükséges bekért személyes adatainak
tárolásához és kezeléséhez. Továbbá hozzájárul a tároláshoz és kezeléshez abban az esetben is, ha a pályázata nem
kerül kiválasztásra a jelentkezésétől számított 2 évig azzal a céllal, hogy számára megfelelő pozíció esetén a fent
említett cég képviselője a kapcsolatot felvehesse.

-

a személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) illetve az EU 2016/679 rendelet (GDPR) rendelkezéseinek
megfelelőén jár el. A pályázati anyagban szereplő személyes adatait csak az Adatkezelő munkaerő-toborzással, emberi
erőforrásmenedzsmenttel foglalkozó, ill. egyéb adminisztrációs munkavállalói kezelik, és a munkaerő-kereséssel
érintett gazdasági társaságok vezető tisztségviselője, illetve a kiválasztási folyamatban döntési, illetve véleményezési
jogot gyakorló személyek részére az adatkezelés céljával összefüggésben kerülnek csak továbbításra. A megadott
személyes adatai csak ennek a célnak megfelelő ideig kerülnek kezelésre, azt követően törlésre kerülnek, kivéve, ha a
jelen nyilatkozatban hozzájárul a személyes adatainak a további kezeléséhez.

-

az érintett – az Info. tv-ben foglaltaknak megfelelően – bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó
személyes adatairól, valamint kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, zárolását továbbá tiltakozhat
személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő az ezirányú kérelmeket, illetve az adatkezelés elleni tiltakozást a
törvény előírásainak megfelelően kezeli. Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérését az alább megjelölt
elérhetőségen keresztül közölheti Adatkezelővel a megjelölt e-mail címen.

-

amennyiben kiválasztásra kerül az érintett a támogatásra, úgy a megadott személy adatai továbbításra kerülnek a
támogatást nyújtó, illetve adott esetben a munkaszerződés megkötése céljából a támogató, illetve a foglalkoztató
társasághoz.

-

amennyiben panasza merül fel vagy tájékoztatást kér, úgy kérem forduljon az Adatkezelőhöz a
tehetseg@dunaaszfalt.hu e-mail címen. Egyebekben az Info. tv. alapján a lakhelye szerint illetékes Bírósághoz
fordulhat jogorvoslatért, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22c; www.naih.hu) fordulhat.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a szükséges
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az érintett kezelt személyes adatai védettek legyenek az illetéktelen
megismerés, megsemmisítés, módosítás, illetve felhasználás ellen.

