Adatkezelési szabályzat
I. A Szabályzat célja
1.1. Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a WABERER’S International Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (továbbiakban Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és-kezelési elveket,
valamint a Táraság adatvédelmi és-kezelési politikáját, amelyet magára nézve kötelező erővel
ismer el.
1.2. Jelen Szabályzatban a Társaság a továbbiakban, mint Adatkezelő kerül megjelölésre és
Társaság a jelen szabályzattal teljesíti a 2011. évi CXII. tv.(Infotv.) 20.§-a szerinti és a az
érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó eljárásáról:
II. Fogalom meghatározás
1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
3. Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
4. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
5. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
6. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
7. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
8. 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,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
11. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
12. 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;
13. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
14. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
III. Adatkezelés célja és jogosultja
3.1. Az adatkezelés célja a Társaság által meghirdetett állásra történő jelentkezés, a pályázat
elbírálása, munkaviszony létesítése, ill. a Felhasználó pályázó értesítése olyan jövőbeli
állásajánlatokról, melyek a Társaság megítélése szerint a Felhasználó képzettségének és
szakmai tapasztalatainak megfelelnek.
3.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a 3.1. pontban írt céltól eltérő célra nem
használhatja fel. A személyes adatok harmadik személynek vagy a hatóságok számára történő
kiadása –ha csak törvény ettől kötelező erővel eltérően nem rendelkezik- kizárólag hatósági
határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása alapján lehetséges. Ez
nem vonatkozik az Társaság által igénybe vett Adatfeldolgozó (Nexum Magyarország Kft.)
részére történt adattovábbításra, illetőleg nem minősülnek illetéktelen harmadik személynek a
jelen szabályzat 1. sz. mellékletében szereplő gazdálkodó szervezetek, akikben a Társaság
közvetlenül, vagy közvetve tulajdonos és akikkel a Társaság külön szerződéses jogviszonyban
áll munkaerő felkutatásra.
Tájékoztatjuk, hogy a karrier-portálon történő adatkezelésre elsősorban Társaság és
esetenként az általa tulajdonolt jelen szabályzat 1. sz. mellékletében szereplő gazdálkodó
szervezetek jogosultak.
IV. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a Felhasználó önkéntes, jogszabálynak megfelelő tájékoztatáson alapuló
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett
hozzájárulását ahhoz, hogy a WABERER'S International Nyrt. Karrier-Portál használata
során az általa közölt személyes adatai a jelen adatkezelési szabályzat és a törvényi előírások
betartásával felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a./
pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
V. Adatkezelés időtartama

5.1. A Társaság a személyes adatokat kizárólag a cél eléréséhez szükséges legrövidebb ideig
kezeli, azonban az Adatkezelő az érintett személyes adatait mindaddig kezelheti, amíg az
adatkezelés célja fenn áll, illetve amíg az érintett a személyes adatainak törlését az Infotv.
14.§ c).pontja alapján nem kérte.
5.2. Sikeres pályázat esetén a Társaság a Felhasználó regisztrációját, azzal együtt személyes
adatait törli.
5.3. A Társaság az érintett Felhasználó regisztrációját az utolsó belépésétől számított 6 hónap
elteltével, a pályázati érdek elmúlására hivatkozva törli.
5.4. A meg nem erősített, valamint félbeszakadt regisztrációs kérelmet a Társaság legkésőbb
15 nap elteltével törli.
VI. Az adatkezelés jogszabályi háttere
Jelen szabályzatot a Társaság a:




2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról („Infotv.”),
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása
során, valamint az
„ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásának különös figyelembe vételével
alakította ki.

VII. A kezelt adatok köre
7.1. A Társaság kizárólag a Felhasználó regisztráció során, valamint az önéletrajz és egyéb
csatolt dokumentumok (végzettséget, nyelvi ismeretet igazoló dokumentum) feltöltés során
megadott adatokat kezeli.
7.2. A Társaság által elsődlegesen kezelt adatok a cél eléréséhez szükséges legszűkebb
értelembe vett személyes adatok:


név, lakcím, születési dátum, elektronikus postacím, telefonszám

7.3. A Társaság által kezelt további adatok:
A wwww.waberers.com címen elérhető portál látogatóiról a webszerver a következő adatokat
60 napig tárolja: a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe,
operációs rendszerének és böngészőjének típusa, valamint a Felhasználóhoz tartozó cookie-k.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az Infotv. 3.§ (4) bekezdése alapján az Adatkezelő
adatkezelése a különleges adatokra nem terjed ki, így kérjük az érintettekete, hogy ilyen
adatokat ne adjanak meg a jelentkezés során.
7.4. Sütik (cookie-k) kezelése
A wwww.waberers.com oldal látogatásakor, az Adatfeldolgozó szervere ún. sütit (cookie-t)
küld a böngészőnek, melyet a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé
irányított kérés alkalmával. Ezzel érhető el, hogy a weboldal Felhasználója számára minden
belépéskor a személyre szabott beállításai jelenjenek meg. A Felhasználó törölheti a sütiket
saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok használatát. A sütik kezelésére
általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüben az Adatvédelem beállításai alatt,
cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Tájékoztatásul közöljük, hogy a szerverek
kizárólag a Felhasználó aktuális munkamenetének azonosítása céljából kezelik a sütit, amely
csak a munkamenet alatt aktív.

VIII. Adatkezelés elvei
8.1. Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, a tisztesség és törvényesség
követelményének megfelelően lehet felvenni és kezelni.
8.2. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
8.3. A kezelt adatnak a kezelés céljával arányban kell állnia
8.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.
IX. Alkalmazott adatkezelési irányelvek
9.1. A Társaság a Felhasználók előzetes hozzájárulása alapjánkizárólag a cél eléréséhez
elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat használja fel.
9.2. A Társaság vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv., valamint a jelen
Szabályzatban rögzített adatkezelési irányelvek maximális figyelembe vételével kezeli, azt a
jelen szabályzatban meghatározott Adatkezelőn kívül a jelen szabályzatban meg nem jelölt
vagy illetéktelen harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
9.3. A Társaság csak kivételes esetben - hatósági határozat vagy törvényi rendelkezés alapján
- teszi hozzáférhetővé a Felhasználó személyes adatait.
9.4. A Társaság az érintett Felhasználót kérésére tájékoztatja a kezelt adatokról, azok kezelési
és feldolgozási céljáról, ennek módszeréről.
9.5. A Társaság az érintett Felhasználó kérésére a személyes adatokat helyesbíti, vagy
rendszeréből törli. Az érintett Felhasználó kérésére, vagy ha a rendelkezésre álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés az érintett jogát sértené, a Társaság elrendeli
a személyes adat zárolását. A zárolt adat csak addig kezelhető, amíg fenn áll az adatkezelési
cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
9.6. A személyes adat Társaság által elrendelt helyesbítéséről, zárolásáról, törléséről az
érintett Felhasználót, valamint Adatfeldolgozót a Társaság értesíteni köteles.
9.7. A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról.
Ennek
érdekében, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, illetőleg
megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
X. Rendelkezés személyes adatokról
10.1. A Felhasználó az Info tv. 14.§ rendelkezéseivel összhangban a karrier portálon keresztül
személyes adataiban bekövetkezett változást saját profilján belül bármikor módosíthatja,
illetve kérelmezheti adatkezelőnél bármikor, hogy a személyes adatai kezeléséről
tájékoztassa, adatait helyesbítse, törölje vagy zárolja.
10.2. A Felhasználó a személyes adatainak kezeléséről a Társaságtól vagy az adatkezelőtől
bármikor írásban, a Társaság vagy adatkezelő címére megküldött ajánlott vagy tértivevényesajánlott levélben, illetve a hr@waberers.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A
postai úton levél formájában megküldött tájékoztatás igényt a Társaság vagy adatkezelő csak
akkor tekinti hitelesnek, ha abból az érintett Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Emailben küldött tájékoztatási igény esetén a megkeresés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha
arra a regisztráció során megadott e-mail címről került sor.
10.3. Megkeresés esetén a Társaság vagy az adatkezelő a kézhezvételtől számított legfeljebb
30 napon belül köteles megadni az érintettnek a szükséges tájékoztatást.
10.4. A tájékoztatás abban az esetben ingyenes, amennyiben Ön a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan még tájékoztatási kérelmet nem nyújtott be az adatkezelőhöz. Egyéb
esetekben költségtérítés fizetendő. Az érintett tájékoztatása kizárólag az Infotv. 9. § (1)

bekezdése szerinti adatkezelési korlátozás, valamint az Infotv. 19. §-ban meghatározott
esetekben tagadható meg.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Törlés helyett
az adatkezelő zárolja a személyes adatot, amennyiben az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról, a
megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban
az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül
írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő
tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (Hatóság) fordulás lehetőségéről.
XI. Adatfeldolgozás
A Társaság az adatkezelés során külső adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó
Nexum Magyarország Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 15.; cg.: 06-09-004861)
adatkezeléssel, - feldolgozással kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó
jogszabályokon túl, saját ÁSzF-je, illetve Adatkezelési Szabályzata az irányadó.
XII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
A Társaság fenn tartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot egyoldalú
döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó a következő belépéssel az Adatkezelési
Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit automatikusan elfogadja.
XIII. Jogérvényesítési lehetőségek
12.1. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., illetve a 2013. évi V. tv. (Ptk.)
alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá személyes adatainak kezelésével kapcsolatos
kérdéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is kérheti. (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) Tájékoztatjuk, hogy
az érintett a 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 érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
12.2. Adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Társaság munkatársai a
hr@waberers.com e-mail címen kereshetők meg.
12.3. Elérhetőségek:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c),
Fővárosi Törvényszék (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.).
12.4. Tájékoztatjuk, hogy Ön személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában
meghatározott esetekben tiltakozhat. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. A

tájékoztatás kézhezvételétől vagy annak elmaradása esetén az érintettnek 30 napon belül van
keresetindítási joga az illetékes bíróság előtt.
Jelen Szabályzatot a Társaság igazgatósága 2014. március 28. napján .......... sz. Igazgatósági
határozattal elfogadta. Az Adatvédelmi Szabályzat 2014. április 8. napján lépett hatályba.

1. sz. melléklet: A Waberer’s Cégcsoport cégei
Az érintett hozzájárul, hogy a személyes adatait továbbíthatjuk ill. megoszthatjuk a
WABERER’S International Nyrt. anyavállalat által a konszolidációba bevont
leányvállalatokkal is, de kizárólag a fent leírt adatkezelés céljából.

