A Wellis Magyarország Zrt.
http://www.karrier.wellis.hu/ weboldallal kapcsolatos
rövidített Adatvédelmi Tájékoztatója

A Wellis Magyarország Zrt., mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a
http://www.karrier.wellis.hu/ weboldalának látogatóit, a weboldalon és/vagy
a közösségi oldalán keresztül álláspályázatra jelentkezőket (továbbiakban ők
együttesen: érintett(ek), vagy felhasználó(k)), hogy tiszteletben tartja az
érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi
adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el a
weboldalon/közösségi oldalon keresztül vagy annak kapcsán végzett
adatkezelésekkel vonatkozásában. Az Adatkezelő egyéb, nem a
weboldalon/közösségi, vagy nem a weboldal/közösségi kapcsán végzett
adatkezeléseiről
jelen
Szabályzattól
formailag
elkülönülő,
önálló
szabályzatban rendelkezik.
Jelen rövid Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő
Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) kivonata, amely
azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az
Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos szabályairól. Jelen Tájékoztató a
Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt
kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A
Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a
http://www.karrier.wellis.hu/ weboldalon.
Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat
alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, továbbá azon
személyek, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelések érintik. Az
érintettek tehát a weboldalon keresztül jelentkező pályázók, a weboldal
egyéb szolgáltatásait (pl. hírlevél küldés) igénybe vevők, vagy azokkal
kapcsolatban információt kérő természetes személyek. Egyéb személyek is
érintetté válhatnak (pl. munkatársak, partnerek képviselői, stb), de a
weboldalon kívül történő, egyéb más adatkezelésekről szóló tájékoztatás
nyújtása nem a jelen Tájékoztató feladata.
Milyen jogalappal kezel adatokat az Adatkezelő?
A http://www.karrier.wellis.hu/ weboldalon keresztül elérhető adatkezelések
vonatkozásában a jogalap az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása.
Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő, melyek a kezelt
adatok, milyen célból és mennyi ideig kezeli az adataimat?
Információ kérése

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel
kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak
megadása mellett.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:
név
azonosítás
e-mail cím
kapcsolattartás
telefonszám
kapcsolattartás
üzenet tartalma
válaszadás
Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és
kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
Hírlevél küldése
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről,
akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes
adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
A kezelt adatok köre és célja:
név
e-mail cím

azonosítás
kapcsolattartás

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű
általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő megnyílt
állásajánlatairól, vagy ha a hírlevél általános jellegű, úgy Adatkezelő akcióiról,
szolgáltatásairól, termékeiről.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján,
valamint az info@wellis.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Wellis Magyarország
Zrt., 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.
Weboldalra történő regisztráció
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő
weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.
A kezelt adatok köre és célja:
név
e-mail cím
telefonszám
cím
szül. hely, idő

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés
beazonosításához
szükséges
tapasztalatok – korábbi munkahely pozíció betöltésének elbírálásához
neve és az ott eltöltött időszak
szükséges a munkatapasztalat
tapasztalatok – pozíció leírása
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges a munkatapasztalat
iskolai végzettség
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges az iskolai végzettség
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és pozíció betöltésének elbírálásához
ismeret foka
szükséges az idegen nyelv ismeret
munkatapasztalat
honnan hallott rólunk?
minőségbiztosítási cél
csatolt önéletrajz
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges az önéletrajz
csatolt motivációs levél
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges a motivációs levél
Az adatkezelés célja a jelentkezés elküldése és a későbbiekben az adatok
módosításának lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Álláspályázatra történő jelentkezés
Az érintettek köre: Minden természetes személy,
weboldalán keresztül álláspályázatra jelentkezik.
A kezelt adatok köre és célja:
név
e-mail cím
telefonszám
cím
szül. hely, idő
megpályázott pozíció neve

aki

az

Adatkezelő

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás
jelentkezés
beazonosításához
szükséges
tapasztalatok – korábbi munkahely pozíció betöltésének elbírálásához
neve és az ott eltöltött időszak
szükséges a munkatapasztalat
tapasztalatok – pozíció leírása
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges a munkatapasztalat
iskolai végzettség
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges az iskolai végzettség
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és pozíció betöltésének elbírálásához
ismeret foka
szükséges az idegen nyelv ismeret
munkatapasztalat
honnan hallott rólunk?
minőségbiztosítási cél
csatolt önéletrajz
pozíció betöltésének elbírálásához

szükséges az önéletrajz
csatolt motivációs levél
pozíció betöltésének elbírálásához
szükséges a motivációs levél
adatvédelmi
tájékoztató tájékoztatás
tudomásulvételének
tudomásulvételének jelzése
bizonyításához szükséges
adatok jelentkezést követő 2 évig ki nem választás esetén történő
történő kezeléséhez való hozzájárulás adatkezelés jogalapjához szükséges
jelzése
Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a
kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása
alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési
igényéig.
Adatkezelő olyan adatkezelési tevékenységet, amely a jelen Szabályzatban
meghatározott adatkezeléseket kiegészítené, pl. jelentkező háttérvizsgálata,
nem végez.
Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, ideértve automatizált jelölti szűrést,
nem alkalmaz.
Létrejövő és létrejött adatállományok kezelése
Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat
kizárólag azok a Munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott
adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az
érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az
átláthatóság elvét és előzetes tájékoztatás kötelezettségét.
Adatkezelő az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz,
feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb
biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi,
biztosítja.
Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt
személyes
adatoknak
a
jogosulatlan
hozzáférés,
megváltoztatás,
nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem
biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok
helytállóságáért felelősségét kizárja.

Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen
és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más
adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz
kifejezetten és előzetesen hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Adatkezelő az adattovábbítás(ok)ról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.
Az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adatállomány törlését,
megsemmisítését dokumentálja, és ha a törlés kérelemre, vagy
hatósági/bírósági döntés alapján történt, úgy annak megtörténtéről írásban
értesíti a törlést kérő/előíró felet.
Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi
oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon
megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve
publikus fotója
publikus e-mail címe
érintett közösségi oldalon keresztül
küldött üzenete
érintett általi értékelés, vagy más
művelet eredménye

azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás, válaszadás alapja
minőségjavítás, vagy egyéb művelet
célja

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor
kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha
az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal
kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi
oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal
segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
Adatkezelés időtartama: amíg az érintett a közösségi oldalon az Adatkezelőt
követi, ha azon keresztül vele kapcsolatba lép, akkor a cél megvalósulásáig,
egyéb esetben érintett kérésére törlésig.
Weboldal látogatási adatok

Adatkezelő a következő cookie-kat használja:
Feltétlenül szükséges cookie-k, Funkcionális cookie-k, Célzott cookie-k,
Harmadik fél által biztosított cookie-k
A cookie-k segítik a weboldal ergonómia kialakításának javításában,
felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének
fokozása érdekében.
Az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok
gyűjtésére.
Az analitikai rendszerek és céljaik a következők:
Facebook pixel, célja: az Adatkezelő reklámra fordított költségei
megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan
felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb
valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió
Facebook remarketing, célja: adott weboldalt látogató felhasználó számára
az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a
Facebook-ot használja.
Google Adwords remarketing, célja az, hogy az adott weboldalt látogató
felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon
akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy
az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre
keresnek a Google rendszerében.
Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez
elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot
kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében
meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az
adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók
tevékenységéért.
Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei
számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a
Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt,
valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult.
Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Szabályzat I. sz.
melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek
számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása
alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.
Milyen jogaim vannak, hol és hogyan élhetek jogaimmal, hol és hogyan
kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a

helyesbítés joga, a törléshez való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz
való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás
joga.
A tájékoztatás kéréshez való jog: a megadott elérhetőségeken keresztül,
írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy milyen személyes adatait,
milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi
ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely
személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a
személyes adatait.
A helyesbítéshez való jog: a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.
A törléshez való jog: a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az
Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését.
A zároláshoz való jog: a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti,
hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az
érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
A tiltakozáshoz való jog: a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából
továbbítaná, felhasználná.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaik
gyakorlását az info@wellis.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más
elérhetőségre (Wellis Magyarország Zrt. székhely és postai cím: 1118 Budapest,
Budaörsi út 31/C., telefonszám: 0640-981-981) küldött nyilatkozattal teheti
meg.
Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de
maximum 25 napon megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket
az érintett nyilatkozatában, a Szabályzatban, valamint jogszabályban
foglaltak alapján, figyelemmel a joggyakorlás egyes korlátaira.
Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban
foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az

érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.
Egyebek
Adatkezelő kijelenti, hogy
a közölt személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, külföldre nem
továbbítja;
a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó
hatósági határozatok számai a http://www.karrier.wellis.hu/ oldalon
megtalálhatóak;
a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a belső
adatvédelmi szabályozással való összehangolása miatti megváltoztatására a
jogot fenntartja.
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