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Tájékoztatás az Adatkezelő részéről
Az Adatkezelő személye: ML Global Systems Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Adatkezelő székhelye: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42-44.
Az Adatkezelő e-mail címe: info@mlsystems.hu
Adatkezelés célja:
az Adatkezelő elérhetőségére benyújtott önéletrajzok adatainak a kezelése;
Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk 1) bekezdés a) az Érintett hozzájárulása.
FIGYELEM! Kérjük a jelentkezőket, hogy a pályázatukat akkor, és csak akkor küldjék meg részünkre,
ha a jelen tájékoztatónkat elolvasták, megértették és elfogadják. Külön kiemeljük, hogy a pályázat
beküldésével ráutaló magatartással adja meg a hozzájárulását a pályázó a személyes adatai pályázat
elbírálásával kapcsolatos kezeléséhez. Amennyiben nem kíván hozzájárulás adni az adatkezeléshez, úgy
kérjük ne küldje meg részünkre a pályázati dokumentációt;
Kezelt adatok köre és konkrét célja:
az önéletrajzban az Érintett által önként megadott adatok (pl. név, születési hely, idő, lakcím, email,
telefonszám, állampolgárság, korábbi munkakörök, kompetenciák, önarckép stb.);
Adatok megismerésére jogosultak köre:
ügyvezető, HR munkatárs, a pályázattal érintett szervezeti egység vezetője;
Az adatkezelés módja:
manuálisan, papír alapon, elektronikusan;
Az adatkezelés időtartama:
az Érintett jogosult a már benyújtott pályázatát, és az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő 2 munkanapon belül törléssel, illetve megsemmisítéssel
megszüntet minden adatkezelést. A visszavonás következménye lehet – még el nem bírált pályázat
esetében -, hogy az Érintett pályázata a pályáztatás során a továbbiakban nem kerül figyelembevételre.
A pályázat elbírálását követően a nem nyertes Érintett adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha írásban
hozzájárul az adatai tárolásához. Ebben az esetben 1 év az adatkezelés időtartama.
A nyertes pályázó adatai a munkaügyi szabályozás szerint kerülnek kezelésre a pályázat adatait az
Adatkezelő törli a cél megvalósulására tekintettel.
Ha az adatkezelések felülvizsgálata során az Adatkezelő azt állapítaná meg, hogy az adatkezelés
szükségtelen, a célját már nem képes betölteni, úgy a feltételek/határidő bekövetkezése előtt is jogosult
megszüntetni az adatkezelést.
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet arról is, hogy az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát
jogosult megtekinteni az Adatkezelő székhelyén előzetesen egyeztetett időpontban, a rá vonatkozó
adatkezelések tekintetében.
Az Adatkezelő tájékoztatja a Érintettet arról, hogy az érintetti jogai a következők:
a) hozzáféréshez való jog – az érintett kérelmére egy (+ két) hónapon belül – a jog gyakorlása érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait; b) helyesbítéshez való jog – ha a kezelt személyes adat a
valóságnak nem felel meg; c) tiltakozáshoz való jog – saját helyzetéből eredő bármely okból; d)
adatkezelés korlátozásához való jog ha vitatott az adatok pontossága, jogellenes az adatkezelés, de az
Érintett ellenzi a törlést, az Érintett kéri az adatkezelést, vagy tiltakozott ellene a döntés idejéig; e)
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törléshez való jog – jogellenes adatkezelés, téves adat, vagy cél megszűnése esetén törölni kell, f)
jogorvoslathoz való jog – hatósági panasz, bírósághoz fordulás joga. Az Érintett a jogainak megsértése
esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben törvényszék soron kívül jár el. Az Érintett
az alperes illetékességén kívül választhatja a saját lakóhelye szerinti illetékes törvényszéket. A fenti
jogaikat az Érintettek a GDPR által meghatározott keretek között gyakorolhatják. Információs
önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elérhetőségein (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
telefon: +36(1) 391-1400), továbbá az alperes székhelye/lakóhelye, illetve az Ön lakóhelye szerinti
illetékes törvényszékhez is fordulhat.
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