Az OT Industries Vállalkozáscsoport
adatvédelmi tájékoztatója

Hatályba lépés: 2018. május 25.
Tisztelt Hölgyem/Uram,
Örömünkre szolgál, hogy felkereste karrier oldalunkat, megtekinti nyitott álláslehetőségeinket.
Felhívjuk figyelmét, hogy jelentkezése során Ön személyes adatokat szolgáltat az OT Industries
vállalkozáscsoport részére. A jelentkezéssel Ön hozzájárul, hogy az OT Industries vállalkozáscsoport
munkavállalói toborzó céllal megkeressék Önt az Ön által megadott elérhetőségeken.
Cégcsoportunk elkötelezett az információbiztonság és a személyes adatok védelme iránt, hogy az Ön
érdekei a személyes adatok kezelése során biztosan ne sérüljenek. Álláskeresés céljából hozzánk
küldött személyes adatait bizalmasan és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük. A
jelentkezésében megadott adatok valódiságáért és naprakészségéért természetesen Ön felel.
A személyes adatok kezelése az alábbiak szerint történik*:
Apályázó a személyes adatai megadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az OT Industries
Cégcsoport (OT Industries Vagyonkezelő Zrt. mint ellenőrző vállalkozás és az alábbi általa ellenőrzött
vállalkozások: OT Industries Tervező Zrt., OT Industries Fővállalkozó Zrt., OT Industries
Eszközhasznosító Kft., OT Industries-KVV Kivitelező Zrt. OT Industries-DKG Gépgyártó Zrt., valamint
többségi tulajdonosunk, a MOL Nyrt.) mint Adatkezelő a jelentkezés során megadott személyes
adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint toborzási, kiválasztási, illetve munkaviszony
létesítési célra kezelje felhasználja.
Az Adatkezelő a pályázó álláshirdetésre történő jelentkezése során a pályázó személyes adatait – az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Infotv.”) rendelkezései és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679.
rendelete („GDPR”) szerint – az alábbiakban foglaltaknak megfelelően kezeli.
Értelmező rendelkezések
Adatkezelő: OT Industries Cégcsoport (OT Industries Vagyonkezelő Zrt. (1117 Budapest, Galvani utca
44.), mint ellenőrző vállalkozás és az alábbi általa ellenőrzött vállalkozások: OT Industries Tervező Zrt.
(1117 Budapest, Galvani utca 44.) OT Industries Fővállalkozó Zrt. (1117 Budapest, Galvani utca 44.),
OT Industries Eszközhasznosító Kft. (1117 Budapest, Galvani utca 44.), OT Industries-KVV Kivitelező
Zrt., (8600 Siófok,Bajcsy-Zs. u. 207.), OT Industries-DKG Gépgyártó Zrt. (8800 Nagykanizsa, Vár út 9.
Pf.172), valamint többségi tulajdonosunk, a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u.
18.), amely önállóan az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó
döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Az OT Industries tagvállalataival munkaviszonyban álló személyek vonatkozásában a cégcsoport belső adatvédelmi/adatbiztonsági előírások
az irányadók.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolás
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
1. Milyen adatokat kezelünk?
A jelentkezés során az Adatkezelő a pályázó által megadott adatokat kezeli, amelyek lehetnek:
















a pályázó neve, születési neve, születési helye, ideje
a pályázó TAJ száma
egészségügyi alkalmasságot, pszichológiai alkalmasságot igazoló dokumentum
a pályázó lakóhelye, tartózkodási helye
a pályázó telefonszámai
a pályázó email címe
előző munkáltató nevei
előző munkaviszony kezdete, vége
korábbi beosztások, munkakörök, ezek leírásai
végzettséget adó oktatási intézmény neve
tanulmányok, azok kezdete, vége
iskolai végzettség megnevezése, foka, típusa, megszerzésének ideje
további képzettség megnevezése foka, típusa, megszerzésnek ideje
munka-tűzvédelmi-környezetvédelmi igazolás
egyéb, a pályázó által megadott adatok (pl. arcképes fénykép, motivációs levél, hobbi stb.)

A pályázati anyagban megadott személyes adatok hitelességéért, pontosságáért, valódiságáért a
felelősség a pályázót terheli.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a pályázó közösségi oldalakon létrehozott, nyilvános, mindenki
számára elérhető profil oldalán (pl. LinkedIn) lévő egyéb információkat – amelyek a betöltendő
munkakör, létesítendő munkaviszony kapcsán lényegesek lehetnek-, megismerheti, arról
következtetést vonhat le.
2. Mi az adatkezelés célja, jogalapja?
Az adatkezelés jogalapja: a pályázó Infotv. 5§ (1) bekezdés a, pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.
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az irányadók.

Az adatkezelés célja: az OT Industries Cégcsoport új munkatársainak kiválasztása, ennek körében
az álláspályázat elbírálása, illetve a kiválasztási folyamatban résztvevő munkatársak döntésének
elősegítése és sikeres kiválasztási folyamat eredményeképpen a munkaviszony létesítése.
Az adatkezelés célja az 1. pontban meghatározott adatok tekintetében:
a, a pályázó azonosítása, a pályázóval való kapcsolattartás
B. a betöltendő munkakörhöz szükséges munkatapasztalat ellenőrzése
c. a betöltendő munkakörökhöz szükséges, vagy azt elősegítő végzettség és egyéb képzettség
ellenőrzése
3. Kik ismerhetik meg pályázatát?
Pályázati anyagát csak az eljárásban résztvevő személyek ismerhetik meg, kezelhetik, beleértve a
kiválasztási folyamatban résztvevő munkavállalókat és a leendő munkáltatói jogkör gyakorlóit.
Az OT Industries Cégcsoport kiválasztási folyamata tehát a Humán Erőforrás (HR) igazgatóság
dolgozói, a szakmai osztályok vezetői és a toborzásban résztvevő egyéb szereplők, így például az
adott keresésben érintett osztály/szervezet/igazgatóság munkatársai közreműködésével zajlik. Ezen
vezetők, munkavállalók, HR munkatársak az OT Industries különböző tagvállalataihoz tartozhatnak,
így személyes adatai továbbításra kerülhetnek a különböző jogi személyek között.
A pályázó személyes adatait az Adatkezelő bizalmasan kezeli, a pályázó tudta és hozzájárulása nélkül
információt nem továbbít illetéktelen harmadik személy részére.
Személyes adatai kizárólag jogszabályi előírásesetén kerülnek továbbításra állami szervek részére.
4. Mennyi ideig kezeljük pályázati anyagát?
Jelen tájékoztató elfogadásával a pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott
adatokat az Adatkezelő csak addig tárolja, amíg az adott nyitott és megpályázott pozíció betöltésre
nem kerül.
Ezen időpont elteltét követően az Adatkezelő törli az adatokat a nyilvántartásból. A pályázó az előbbi
időtartamtól függetlenül bármikor kérheti a személyes adatai törlését a karrier@otindustries.hu
email címen, vagy postai úton az OT Industries Zrt. HR Igazgatóságának címezve.
Amennyiben a pályázó munkaviszonyt létesít az Adatkezelővel, abban az esetben a pályázati anyaga a
személyi anyagának részét képezi, amit a jogszabályokban, illetve az Adatkezelő belső
szabályzataiban foglalt ideig, az abban megfogalmazott céloknak megfelelően kezeli.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy anonimizált módon a pályázó adatainak főbb paramétereit
statisztikai célokra, kimutatásokhoz felhasználja.
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5. Kihez fordulhat személyes adatai kezelésével kapcsolatban?
A pályázó az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését
vagy zárolását kérheti, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen az alábbi
elérhetőségek bármelyikén.
Név: OT Industries Zrt. HR Igazgatóság
cím: 1117 Budapest, Galvani utca 44.
email: karrier@otindustries.hu
A pályázó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott
Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30
napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást.
6. Milyen jogorvoslati lehetőséggel élhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatban?
A pályázó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése vagy annak közvetlen
veszélye esetén bejelentéssel élhet, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. ügyfélszolgálat@naih.hu, tel.: +36
1 391-1400), illetve az Info tv. 22 §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat. Reméljük
azonban, hogy elsőként hozzánk fordul, és aggályait el tudjuk oszlatni vagy megoldást tudunk találni
rájuk.
7. Hogyan tároljuk személyes adatait és hogyan biztosítjuk azok védelmét?
Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a pályázó személyes adatait elektronikus formában tárolja.
Az Adatkezelő gondoskodik a pályázó személyes adatainak biztonságáról és megteszi mindazokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek személyes
adatai védelmének biztosításához szükségesek.
Az adatkezelési tájékoztató érvényességének kezdete a tájékoztató elején található. Az Adatkezelési
tájékoztatónkat a www.otindustries.eu/hu/karrier oldalon tekintheti meg. Az Adatkezelő fenntartja a
jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót a jelöltek előzetes tájékoztatása nélkül, egyoldalúan
módosítsa a jövőre nézve.
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