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Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez
Hivatkozással az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban:
GDPR) 6. cikkében és a III. fejezetében foglaltakra, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban:
Mt. 10. § (2) bekezdésére a Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft. (Székhely: H-6000 Kecskemét, Mercedes út 1.,
Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-119767, Nyilvántartó Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbíróság, a továbbiakban:
Társaság), mint adatkezelő az adatkezelés céljának rövid ismertetése pl. munkaviszony létesítése céljából történő jelentkezés
során beküldött személyes adatok kezeléséről az érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja:
I. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés
Az érintett az adatkezelés céljának ismertetése és ehhez kapcsolódó lépések pl. álláshirdetésre történö jelentkezésével, és
regisztrációjával hozzájárul adatainak kezeléséhez a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint.
II. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk 1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.
III. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az adatkezelés céljának hosszabb ismertetése, az adatkezelés egyes lépéseire, elemeire történö kitéréssel
együtt pl. a Társaság által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése, illetve az Ön
értesítése jövőbeli állásajánlatokról .
IV. A kezelt adatok köre
A Társaság az érintett következő adatait kezeli: család- és keresztneve, születési ideje, telefonszám, e-mail címe, lakcím,
önéletrajz, kísérőlevél, külföldi munkavállalók esetén a munkavállalási engedély megléte, a honnan értesült álláshirdetéseinkről
kérdésre adott válasza, hozzájáruló nyilatkozata, arcképe, önéletrajzában és az Ön által feltöltött további dokumentumokban
szereplő
adatai.
Felhívjuk figyelmét, hogy különleges adatokra (pl. nemzetiséghez tartozás, politikai vélemény, vallásos, vagy más világnézeti
meggyőződés, érdek-képviseleti szervezeti tagság, egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) az adatkezelés
nem terjed ki, így kérjük, hogy az előbbi körbe tartozó adatokat ne adjon meg jelentkezése során.
V. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésre elsősorban a Társaság jogosult. Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az adatkezelés során
adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
igen esetén adatfeldolgozó megnevezése (név, székhely, adószám, képviselő neve, elérhetősége)
Adattovábbítás esetén a címzett megnevezése (név, székhely, adószám, képviselő neve, elérhetősége)
A Társaság bizonyos munkakörök betöltésekor szakcég közreműködését veheti igénybe, amely során a kiválasztás egyes
munkafázisait szakértő partner végzi el a Társaság megbízásából. Előbbi esetben a Társaság az Ön által a jelentkezési folyamat
során elküldött dokumentumokat, illetve az Ön elérhetőségeit az adatkezelés céljának megvalósítására a Társaság szerződéses
partnere részére továbbítja, illetve szavatolja, hogy ilyen esetben az Ön adatait a partner kizárólag a III. pontban leírt célból
dolgozza fel. A partner személyéről az adattovábbítás előtt előzetesen tájékoztatást adunk.
VI. Az adatkezelés időtartama
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Társaság, illetve egyéb, arra Ön által feljogosított V. pont szerinti adatkezelők
(adatfeldolgozók) mindaddig kezelhetik, amíg az adatkezelés célja fennáll, adatait legfeljebb 1 évig tároljuk, egyedi esetben
annak konkrét meghatározása illetve addig, amíg Ön személyes adatainak törlését nem kéri.
VII. Az adatkezelés módja és adatbiztonsági intézkedések
Érintettként joga van:


A Társaságtól információt kérni az Önről tárolt személyes adatokról és információkról.
(GDPR 15. cikk - hozzáférési jog)



A Társaságtól az Önt érintő helytelen személyes adatok kijavítását és, amennyiben szükséges, a hiányos személyes
adatok kiegészítését kérni. (GDPR 16. cikk – helyesbítéshez való jog)



Meghatározott esetekben a Társaságtól az Önt érintő személyes adatok törlését kérni.
(GDPR 17. cikk - törléshez való jog)
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Az Önt érintő személyes adatok kezelését, feldolgozását a Társaság részéről korlátozni.
(GDPR 18. cikk – adatkezelés korlátozásához való jog)



A Társaságtól, a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat géppel olvasható elektronikus formátumban megkapni,
ezek kiadását kérni. (GDPR 20. cikk – adathordozhatósághoz való jog)



A Társaságnál tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha arra közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtása, vagy az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése céljából van szükség.
(GDPR 21. cikk – tiltakozáshoz való jog)

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásáról való
tudomásszerzésünket követően az adatot késedelem nélkül töröljük.
Tájékoztatjuk, hogy a Társaság műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket foganatosít az adatok védelme érdekében.
Megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elveszését, sérülését, valamint az adatokhoz való
illetéktelen hozzáférést. A biztonsági intézkedéseket a technika fejlettségi szintje szerint folyamatosan fejleszti a Társaság.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatkezeléseinket a GDPR rendelkezéseinek megfelelően regisztráljuk.
VIII. Jogorvoslati lehetőségek
Kérelmére a Társaság legfeljebb 25 napon belül írásban közli Önnel, hogy tárolunk-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat,
és ha igen, melyeket és milyen feltételekkel. Amennyiben az adatok helyességére és aktualitására irányuló igyekezetünk
ellenére hibás információkat tárolnánk, úgy azokat az Ön kérésére kijavítjuk.
Amennyiben a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy jogos érdekének érvényesítése céljából
kezeli az Ön adatait, tiltakozással fordulhat a Társasághoz a fent megjelölt elérhetőségeken. Kérjük, hogy panaszával minden
esetben először a Társaságot keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatosan jogsérelem éri, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál a X. pont alatti elérhetőségeken.
Tájékoztatjuk, hogy Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a
Kecskeméti Törvényszéken a X. pont alatti elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható.
Amennyiben adatvédelmi incidenst kíván bejelenteni, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg
Email: cyber.security@daimler.com; Telefon: +49 711 17 76758.
Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, módosítását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunknál a jogszabály rendelkezései alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem
került sor.
IX. Egyebek
Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adat (pl. önéletrajz) beküldése kizárólag e-mailben, elektronikus úton történhet. Kérjük,
hogy egyéb úton fenti céllal a Társaság részére személyes adatokat ne adjon meg, ha mégis így tesz, elektronikus úton kifejezett
hozzájárulását fogjuk kérni a beküldött személyes adatai kezeléséhez, mivel az adatkezelés jogszerűsége kizárólag ezen út
igénybevételével biztosított.
X. Címek, elérhetőségek
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391 -1400, Fax: +36 (1) 391-1410,
Kecskeméti Törvényszék
cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7., postacím: 6001
Kecskemét, Pf.12.,
email cím: birosag@kecskemetit.birosag.hu,
központi telefonszám: +36 (76) 519-519
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Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a Tanács 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)
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