
 ÁLLÁSKERESŐI ADATBÁZIS   JELENTKEZÉS HIRDETÉS NÉLKÜL  

(berepülő önéletrajzok)  

  

Adatkezelés célja  Az adatbázisban szereplő személyek 

részére megfelelő álláslehetőség 

felajánlása.  

Amennyiben valaki nem egy 

meghirdetett állásra jelentkezik, 

hanem csak érdeklődik, hogy van-e az 

elképzeléseinek megfelelő munkánk 

aktuálisan, abban az esetben az 

adatkezelés célja e megkeresés 

megválaszolása.  

  

Adatkezelés 

jogalapja  
A jelentkező önkéntes hozzájárulása  

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)  

Hozzájárulás hiányában a jelentkező a kiválasztásban nem tud részt venni.  

Kezelt  személyes 

adatok köre  

Jelentkezéskor minimálisan szükséges adatok:   

• a jelentkező vezetékneve, keresztneve, telefonszáma és/vagy e-mail címe 

(azonosítás és kapcsolattartás céljából);  

• a jelentkező által beküldött önéletrajz, motivációs levél, az ezekben szereplő 

valamennyi adat, információ (Ezek az adatok mind segítenek bennünket a 

megfelelő munkaerő kiválasztásában, a jelentkező számára  megfelelő 

álláslehetőség felajánlásában.);  

  

A jelöltekről általunk nyilvántartott további adatok:  

• születési dátum (ha releváns)  

• jelölt általános értékelése  

• adatkorlátozás, későbbi megkeresés, GDPR lejárat dátuma  

• jelölt (pályázó) adatbázisunkban történő rögzítésének dátuma  

• preferált munkakör, üzletág, foglalkoztatás jellege  

• megváltozott munkaképesség ténye (ha releváns)  

• nyelvismeret (nyelv megnevezése, nyelvtudás szintje)  

• legmagasabb iskolai végzettség, oktatási intézmény neve  

• jelentkezés forrására vonatkozó adat  

• jogosítvány  

• legutóbbi munkahely  

• képességre, készségre vonatkozó adatok  

• LinkedIn profil linkje  

• megpályázott pozícióhoz kijelölt szakmai vezető neve  

• későbbi megkeresés jelölése  

• interjú típusa, online interjú ténye, interjú helye, időpontja, időtartama  

• Szakmai vezető kijelölésének időpontja  



 • interjú értesítés megjegyzés  

• interjú értékelés és értékelésről készített összefoglaló  

• interjú kihagyásának ténye  

• meghívó küldésének dátuma  

• előszűrés eredménye, tapasztalat, aktív tapasztalat ténye  

• nettó bérigény  

• pályázati státuszra vonatkozó adatok (lépés, státusz, időpont, 

eredmény)  

• ajánlat kiadására vonatkozó adatok (kiadás állapota, kiadás dátuma és 
érvényességi idejének záródátuma, bruttó és nettó ajánlott alapbér, 
ajánlott bruttó éves és havi prémium összege, prémiumra vonatkozó 
jogosultság kezdő időpontja, kezdő bruttó prémium összege, kezdő 
bruttó prémium kifizetésének a napja, munkaviszony tervezett 
kezdődátuma, munkáltató megnevezése, ajánlat dokumentum)  

  

A fentieken kívül a kiválasztás keretében sor kerülhet további személyes 

adatok kezelésére is. Ezeket a tájékoztató további pontjai tartalmazzák.  

Adatkezelés 

időtartama  

A jelen tájékoztató szerinti célokból kezelt személyes adatokat a jelentkező 

kérésére bármikor töröljük.  

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy amennyiben adataik törlését a 

kiválasztás lezárását megelőzően kérik, abban az esetben a kiválasztásban a 

továbbiakban nem tudnak részt venni, hiszen nem fog rendelkezésünkre állni 

a bírálathoz szükséges pályázati anyaguk.  

Törlési kérelem hiányában is töröljük a személyes adatokat az alábbi 

esetekben:  

Az adatbázisba történő feliratkozást, 

illetve a hozzájárulás legutolsó 

megerősítését követő 6 hónap vagy 

2 év elteltével. Az időtartam a jelölt 

nyilatkozatától függ.    

Ha megállapításra került, hogy nincs 

az adott pályázatnak megfelelő 

betöltetlen pozíció, és erről az érintett 

tájékoztatása megtörtént, személyes 

adatait haladéktalanul töröljük. A fenti 

vizsgálatot és tájékoztatást törekszünk 

minél rövidebb idő alatt, legfeljebb 30 

napon belül lefolytatni.   

  

 


