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Adatkezelési tájékoztató
Az álláspályázatokkal összefüggő adatkezelésekről
A Black Cell Szolgáltató Kft. (székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. IV. em.; cégjegyzékszám: 0109-943-820; adószám: 22793348-2-42, képviseletre jogosult személy: Gyebnár Gergő ügyvezető), mint
adatkezelő ezúton teszi közzé az álláspályázatokkal összefüggő adatkezelésekre vonatkozó
tájékoztatóját. Az érintettek jelen adatkezelési tájékoztatót adatkezelő mindenkori weboldalán (jelen
adatkezelési tájékoztató kiadásakor a https://blackcell.hu webcímen) és székhelyén korlátozás nélkül
elérhetik.
1. Az adatkezelés érintettjei adatkezelő részére álláspályázatukat elektronikusan vagy papír alapon
benyújtó természetes személyek (a továbbiakban együttesen: „érintett”).
2. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja szerint, továbbá információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett
hozzájárulása személyes adatainak 4. pontban részletezett cél(ok)ból történő kezeléséhez.
3. A kezelt adatok köre elsődlegesen az érintett neve, digitális képmása, születési helye és ideje,
kapcsolattartási adatai (e-mail címe, telefonszáma, postacíme), szakmai tapasztalata és
kompetenciái, iskolai végzettségre vonatkozó információk, továbbá minden olyan személyes adat,
amelyet az érintett adatkezelő tudomására hoz az álláspályázata kapcsán.
4. Az adatkezelés időtartama: az érintettek által adatkezelő tudomására hozott személyes adatokat
(így elsősorban az álláspályázatokat) jelen elsősorban az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
egyébként jelen adatkezelési tájékoztató 5. pontja szerinti adatkezelési cél megszűnéséig, így az
álláspályázat betöltéséig vagy az adott álláslehetőség kiírásának megszüntetéséig kezeli.
Amennyiben az érintett külön hozzájárulását adja, az adott álláspályázat kiírásának megszüntetését
követően a benyújtott álláspályázata további 6 hónapig megőrzése kerülhet.
5. Az adatkezelés célja az adatkezelő által kiírt álláspályázatok betöltése a kompetenciáiban és
szakképesítésében legmegfelelőbb, álláspályázatukat benyújtó természetes személyek által.
6. Adatkezelő az álláspályázatokkal összefüggő adatkezelések vonatkozásában a következő
adatfeldolgozók szolgáltatásait veheti igénybe: ügyvédi iroda (Ékes Ügyvédi Iroda, H-1022 Budapest,
Bimbó út 4. III. em. 11), könyvelőiroda (Adóideál Plusz Kft, H-1194 Budapest, Zalaegerszegi út 160.
fszt. 6.), disaster recovery site (RackForest Kft, H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.). Adatkezelő
fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési
folyamatba, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.
7. A személyes adatok megismerésére kizárólag adatkezelővel munkaviszonyban vagy egyéb
munkajogviszonyban álló, és az álláspályázatok adminisztrációjában vagy elbírálásában résztvevő
természetes személyek, valamint a 6. pontban ismertetett adatfeldolgozók jogosultak.
Adattovábbításra kizárólag a 6. pont szerinti adatfeldolgozók vonatkozásában, valamint törvényi
kötelezettség teljesítése esetén van lehetőség.
8. Az érintett jogosult a személyes adatok kezelése vonatkozásában élni a tájékoztatáshoz,
helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához és tiltakozáshoz való jogával élni, az
adatvédelmi felelősön keresztül.
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9. Az adatvédelmi felelős minden esetben köteles 30 napon belül elbírálni az érintettől beérkező
tájékoztatási vagy jogérvényesítési kérelmet, és az elbírálásról vagy a kérelme alapján végrehajtott
tevékenységekről tájékoztatni. Az adatvédelmi felelős Droppa Béla (postacím: 1064 Budapest,
Vörösmarty utca 67.; telefon: +36 70 417 62 90; e-mail: bela.droppa@blackcell.hu).
10. Érintettek jogérvényesítési lehetőségei: Adatkezelő adatkezelési folyamataira vonatkozó
tájékoztatás adatkezelő mindenkori adatvédelmi felelősétől kérhető, jelen adatkezelési tájékoztató
9. pontja szerinti elérhetőségeken és feltételekkel.
11. Adatkezelő tevékenységére panasz tehető, az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintett természetes
személy bejelentést tehet az Infotv. 52. § alapján és az Általános Adatvédelmi Rendelet 57. cikk (1)
bekezdésének alapján a kijelölt felügyeleti hatóságnál. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834; telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
12. Az érintett a jogainak megsértésének vélelmezése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a
törvényszékek elérhetőségei és felsorolása a következő linken tekinthető meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek).
Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó.
Kelt: Budapesten, 2019. év január hó 15. napján
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