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Megnevezés Leírás 

Az adatkezelő személye és  
kapcsolattartási adatai  
 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
Flachsmarktstr. 8 
D-32825 Blomberg 
Németország 
Tel.: +49 5235 3-00 
Fax: +49 5235 3-41200 
info@phoenixcontact.com  
 
Phoenix Contact Kft. 
H-2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
Tel.: +36 23 501-169 
Fax: +36 23 418-438 
mail: phoenixhu@phoenixcontact.com 
 

Az adatvédelmi megbízott  
kapcsolattartási adatai 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
Flachsmarktstr. 8 
D-32825 Blomberg 
Németország 
Fax: +49 5235 3-40555 
datenschutz@phoenixcontact.com 
 
Phoenix Contact Kft. 
H-2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
Tel.: +36 23 501-169 
Fax: +36 23 418-438 
mail: phoenixhu@phoenixcontact.com 
 

A személyes adatok tervezett 
feldolgozásának céljai  

Megfelelő jelentkezők kiválasztása, toborzása  
 

A feldolgozás jogalapja  
 

A GDPR 6(1)(a) pontja 
Önkéntes hozzájárulás 
 

A feldolgozásra kerülő személyes adatok 
kategóriái  
 

Név, titulus, cím, kapcsolattartói adatok, születési idő, 
állampolgárság 
 
Önéletrajz, bizonyítványok, képesítések, fénykép,  
az opcionális toborzási teszt részeként megadott adatok  
 
videóinterjú használata esetén: a jelentkező videóadatai  
 

Az adatok forrása (eredete)  
 

A jelentkezés részletes adatai:  
az érintettől 
 
Az értékelés részletes adatai:  
Munkaerő-toborzó, HR-tisztviselő, a részleg vezetője, (szakmai) 
oktató  

Az adatok átadásának címzettje 
(kategóriák)  

Az Ön adatait harmadik felekkel nem osztjuk meg.  
 

Adatok továbbítása harmadik országba 
vagy valamely nemzetközi szervezet 
számára és az adatok védelmét biztosító 
kapcsolódó védelmi intézkedések   

Adatait nem továbbítjuk harmadik országokba. 
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Megnevezés Leírás 

Az adatok megőrzési ideje 
 

A jelentkezési folyamat lezárását követő  
 (az ipari tanulók/duális képzésben részt vevő 
hallgatók/gyakornokok esetében: az adott évre vonatkozó 
toborzásra való jelentkezési folyamat lezárását követő) hat 
hónap elteltével az adatok törlésre kerülnek. 
 
A jelentkező hosszabb megőrzési időhöz való hozzájárulása 
esetén az adatok legfeljebb 12 hónapig tárolhatók. 
 
A jelentkező visszalépését vagy az álláshelyre való jelentkezési 
folyamat lezárását legfeljebb három hónappal követően a 
jelentkező videóját vagy az HR-tisztviselő manuálisan vagy a 
szolgáltató automatikusan törli.  

Az érintettek jogai: 

• a hozzáféréshez való jog 

• a helyesbítéshez, törléshez vagy a 
feldolgozás korlátozásához való 
jog  

• a feldolgozás elleni tiltakozáshoz 
való jog 

• az adathordozhatósághoz való jog  

A vonatkozó jogi követelmények teljesítése esetén Önt a 
következő jogok illetik meg: Az általunk tárolt adatokhoz való 
hozzáférés joga; az ilyen adatok helyesbítésének, törlésének és 
feldolgozásuk korlátozásának joga, ill. a feldolgozás elleni 
tiltakozáshoz való jog, továbbá az adathordozhatósághoz való 
jog.  
 
 

A reklamáció joga 
 

Amennyiben az Ön véleménye szerint az Ön személyes 
adatainak feldolgozása jogsértő, Ön jogosult az illetékes 
adatvédelmi felügyeleti hatóságnál reklamációt benyújtani. 
 

Törvényi vagy szerződéses 
adatszolgáltatási kötelezettség, valamint 
az adatszolgáltatás elmulasztásának 
esetleges következményei   
 

Az itt említett személyes adatok feldolgozására a jelentkezési 
folyamat kezeléséhez van szükség. 
 
Ezek nélkül az adatok nélkül nem tudjuk Önt figyelembe venni a 
jelentkezési folyamat során. 
 

Automatikus döntéshozatal / profilalkotás 
 

Az Ön összegyűjtött adatai alapján sem automatikus 
döntéshozatalra, sem profilalkotásra nem kerül sor. 
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