ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az álláshirdetésekre jelentkező pályázók személyes
adataira vonatkozóan

NOTIFICATION ON DATA PROCESSING
regarding the personal data of the job applicants

1. Adatkezelő
Cégnév: ODIGEO Hungary Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-978848
Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.
Telefonszáma: +36 1 700 4240
E-mail címe: bud-office@liligo.com
Honlap címe: http://www.liligo.com
Képviselője: Bartha Zsolt, cégvezető

1. Data controller
Name: ODIGEO Hungary Kft.
Company registration number: 01-09-978848
Headquarter: 1065 Budapest, Nagymező u. 44.
Telephone number: +36 1 700 4240
E-mail address: bud-office@liligo.com
Address of the website: http://www.liligo.com
Represented by: Zsolt Bartha, manager

2. Kezelt adatok köre
Álláshirdetésekre jelentkező pályázók által megadott
személyes, kapcsolati, tanulmányi, munkatapasztalati és
egyéb képességekre vonatkozó adatok.

2. Scope of data processing
Personal and contact data, furthermore, data regarding
study, work experience and other skills provided by the
job applicant.

3. Adatkezelés jogalapja és célja
Jogos érdek érvényesítése [2016/679 EU rendelet
(GDPR) 6. cikk (1) bek. f) pontja]: adatkezelő munkaerőpiaci igényeinek kielégítése betöltetlen állások esetén.

3. Legal ground and purpose of data processing
For the purposes of the legitimate interests pursued by
the controller [Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), point
f) of Article 6 (2)]: labour market needs of the data
controller in case of vacancy.

4. Adattárolás határideje
Legfeljebb 5 év. Amennyiben az érintett pályázó a kezelt
adatainak törlését kéri, az adatkezelő késedelem nélkül
törli az érintett pályázó valamennyi adatát.

4. Duration of data storage
Maximum of 5 years. If the job applicant requests the
termination of data processing, the data controller shall
erase all of the job applicant’s data without delay.

5. Adatokat megismerők köre
Cégvezető, HR-munkatárs. A személyes adatokat az
adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja.

5. Person who is entitled to learn data
Manager, HR manager. Personal data shall not be
transferred by the data controller for any third party.

6. Biztonsági intézkedések
Az adatkezelő az adatokat védett számítógépen tárolja.

6. Security measures
Data will be stored on a protected computer.

7. Az érintett jogai
- hozzáféréshez, illetve tájékoztatáshoz való jog (GDPR
15. cikk)
- helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
- törléshez, elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk)
- adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
- adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
- tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

7. Rights of the job applicant
- right of access (GDPR Article 15)
- right to rectification (GDPR Article 16)
- right to erasure, right to be forgotten (GDPR Article 17)
- right to restriction of processing (GDPR Article 18)
- right to data portability (GDPR Article 20)
- right to object (GDPR Article 21)

8. Jogorvoslati lehetőség
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel vagy panasszal az
alábbi hatóságnál élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

8. Remedy
Legal remedies, complaints may be submitted to the
following authority:
National Authority for Data Protection and Freedom of
Information
Seat: 1125 Budapest, Falk Miksa u. 11.
Telephone number: +36 (1) 391-1400
Telefax number: +36 (1) 391-1410
E-mail address: ugyfelszolgalat@naih.hu
Homepage: http://www.naih.hu

