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Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelés megnevezése és célja
A karrieroldalon szakmai gyakorlatos, duális képzéses hirdetésre jelentkező jelöltek koordinálása a kiválasztási folyamat során, közülük a megfelelő jelölt
kiválasztása a pozíció betöltésére, valamint hozzájárulás esetén, a jelentkezők részére MOL promóciós, illetve MOL programokat népszerűsítő anyagok,
tájékoztatók küldése, e célból adataik kezelése.

Az adatkezelés jogalapja
Amennyiben szakmai gyakorlatos, duális képzéses álláshirdetésre jelentkezik a jogalap az Ön hozzájárulása.

A kezelt adatok köre és azok forrása
Amit a regisztráció során kötelező megadni

Amit a regisztráció során nem
kötelező megadni

név

város, ahol jelenleg él

személyes interjú során szolgáltatott személyes adatok (pl. felmondási idő,
bérigény, motiváció, korábbi szakmai tapasztalat)

e-mail cím

önéletrajzban megadott
személyes adatok

ha a jelölt kiválasztásra kerül, az ajánlathoz kapcsolódó személyes adatok

Személyes adatok, melyek a kiválasztási folyamat során jöhetnek létre

a kiválasztási folyamat során használt készségfelmérő teszteken elért
eredmény

telefonszám
CV
motivációs levél
forrás: hol találta meg az álláshirdetésünket

Az adatkezelés időtartama
A kiválasztási folyamat lezárultával az adatok a TALEO rendszerből törlésre kerülnek, kivéve azoknál a jelentkezőknél, akik MOL promóciós, illetve MOL
programokat népszerűsítő anyagok, tájékoztatók küldése céljából adataik kezeléséhez, a kiválasztási folyamat lezárultát követően is hozzájárultak. Esetükben
az adatkezelés időtartama 5 év.
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Adatkezelő(k) neve, elérhetősége:
Cégnév

Cím

MOL Nyrt.
MOL Magyarország HR Szolgáltató Kft.
MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft.
MOL Csoportszintű Pénzügyi Szolgáltató Kft.
MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.
MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft.
Geoinform Kft.
Moltrans Kft.
MOL Magyarország Szolgáltató Központ Kft.
FER Tûzoltóság Kft.

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
3580 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
1039 Budapest, Szent István utca 14.
1117 Budapest, Budafoki út 79.
5000 Szolnok, Kőrösi út 43.
1211 Budapest, Petróleumkikötő utca 5-7.
1039 Budapest, Szent István utca 14.
2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.

MOL - LUB Kft.

2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

MOL Petrolkémia Zrt.
Petrolszolg Kft.
MOL Limitless Mobility Kft.
MOL Fleet Solutions Kft.
Hexán Kft.

Telefonszám
+3612090000
+3612090000
+3612090000

+3656520611
+3612784124
+3623551115

E-mail cím
careers@mol.hu
careers@mol.hu
careers@mol.hu
careers@mol.hu
careers@mol.hu
careers@mol.hu
careers@mol.hu
careers@mol.hu
careers@mol.hu
careers@mol.hu
careers@mol.hu

3581 Tiszújváros, TVK Ipartelep TVK Központi Irodaház
2119/3. 136. ép.
2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
2443 Százhalombatta, Ipartelep hrsz. 2704/1.

+3649522222

careers@mol.hu

+3623551217

careers@mol.hu
careers@mol.hu
careers@mol.hu
careers@mol.hu

A weboldal, ahol elérheti az adatkezelők adatvédelmi tájékoztatóját: https://mol.hu/hu/karrier/strategiai-oktatasi-kapcsolatok/

Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási tevékenység
Adatfeldolgozói tevékenységet lát el:
• az Oracle Hungary Kft.: a toborzási-kiválasztási folyamat lebonyolításához szükséges informatikai rendszert, a Taleot biztosítják
• és a MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft.: az e-mail és file szerver működtetéséért felel

Kik láthatják az Ön személyes adatait?
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A kiválasztásért felelős vezető és a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló, HR Partner, recruitment szervezet
munkavállalói, a képzés, fejlesztés szervezet munkavállalói.
Az alábbi táblázatban áttekintheti, hogy egy adott ország és vállalat kiválasztásával kik azok a munkavállalók, akik láthatják az Ön adatait. A rendszergazdai
jogosultsággal rendelkező két kolléga, akik MOL Nyrt. toborzásért felelős alkalmazottai, minden ország és vállalat jelölt profiljait láthatják.
Amennyiben kérdése van azzal kapcsolatban, hogy melyik vállalat kezeli személyes adatait, bármikor tájékoztatást kérhet a careers@mol.hu e-mail címen.
Amennyiben ügynökségen keresztül pályázott, mindig a pozícióért felelős vezetők és az adott vállat toborzásáért felelős munkavállalók láthatják az Ön profilját.
vállalat

ország

MOL Nyrt .

Magyarország

MOL Magyarország HR Szolgáltató Kft.

Magyarország

MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft.

Magyarország

MOL Csoportszintű Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Magyarország

MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Magyarország

MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft.

Magyarország

Geoinform Kft.

Magyarország

ki láthatja az adatokat?
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
- recruitment szervezet munkavállalói
- képzés, fejlesztés szervezet munkavállalói
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a kiválasztásért felelős vezető asszisztense
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
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Moltrans Kft.

Magyarország

MOL Magyarország Szolgáltató Központ

Magyarország

FER Tûzoltóság Kft.

Magyarország

MOL - LUB Kft.

Magyarország

MOL Petrolkémia Zrt.

Magyarország

Petrolszolg Kft.

Magyarország

MOL Limitless Mobility Kft.

Magyarország

Fleet Solutions Kft.

Magyarország

Hexán Kft.

Magyarország

-a kiválasztásért felelős vezetők
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a kiválasztásért felelős vezető asszisztense
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner
-a kiválasztásért felelős vezetők
-a kiválasztásért felelős vezető asszisztense
-a duális képzésért és szakmai gyakorlatért felelős koordinátor/munkavállaló
- HR Partner

Az adatkezelőknél a kiválasztási folyamat és az érintett személyes adatainak kezelése egységes. A rendszerbeállítások egységesek, a szükséges módosításokról
szóló döntést az adatkezelők közösen hozzák meg.

Az Adatkezelők kapcsolattartói:
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Magyarország
Cégnév

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó e-mail címe

MOL Plc.

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

MOL Magyarország HR Szolgáltató Kft.
MOL Magyarország Társasági
Szolgáltatások Kft.
MOL Csoportszintű Pénzügyi Szolgáltató
Kft.
MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató
Kft.
MOL Magyarország Informatikai
Szolgáltató Kft.
Geoinform Kft.

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

Moltrans Kft.
MOL Magyarország Szolgáltató Központ
Kft.
FER Tûzoltóság Kft.

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

MOL - LUB Kft.

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

MOL Petrolkémia Zrt.

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

Petrolszolg Kft.

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

MOL Limitless Mobility Kft.

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

Fleet Solutions Kft.

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

Hexán Kft.

Füzi Mariann

szakmaigyakorlat@mol.hu

Magyarországon a felsorolt adatkezelőknél azért egy közös kapcsolattartó van, mert a toborzás-kiválasztás folyamata központosított, a felelős kollégák a MOL
Nyrt. alkalmazottai.

Az Adatkezelőnél az Adatvédelmi tisztviselő(k) elérhetősége: dpo@mol.hu
Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók
elérhetők) és e-mail címe:
•

Oracle Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., telefonszám: +361 224 1700, e-mail cím: support_info_hu@oracle.com)
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•

MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 79., telefonszám: +36 70 373 2005, e-mail cím: itu@mol.hu)

Az Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:
•
•

Oracle Hungary Kft. – ügyfélszolgálat: support_info_hu@oracle.com
MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. – ügyfélszolgálat: itu@mol.hu

Az Adatfeldolgozónál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak:
•
•

Az Oracle Hungary Kft. oldaláról a technikai támogatást nyújtó kolléga rendelkezik hozzáféréssel a Taleo rendszeréhez abban az esetben, ha technikai
támogatásra van szükségünk.
A MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. nem rendelkezik hozzáféréssel személyes adatokhoz.

Az adatkezelés folyamatának bemutatása:
A szakmai gyakorlatra, duális képzésre a jelentkezés a TALEO rendszeren (karrieroldalon) keresztül történik, hirdetésre való jelentkezéssel. A jelöltek
meghatározott időintervallum alatt nyújthatják be jelentkezésüket elektronikus formában. A jelentkezéshez, jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott
személyes adatokat kell rögzíteni. A jelölteknek minden esetben az adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot kell csatolni, amely nyilatkozatot a
TALEO rendszeréből tudják letölteni. A 16. életévet be nem töltött, kiskorú jelöltek esetében, a nyilatkozatot a törvényes képviselőnek kell aláírnia.
Amennyiben a jelölt a 16. életévét már betöltötte, de a 18-at még nem, abban az esetben a nyilatkozatot a jelöltnek és a törvényes képviselőnek együttesen
kell aláírnia. A nagykorú jelölt, a nyilatkozatot maga írja alá. Az ily módon aláírt nyilatkozatot a jelentkezési folyamatban, elektronikus formában csatolni kell
a TALELO rendszerben. Amennyiben a hozzájáruló nyilatkozat aláírása nem a jogszabályi előírásnak megfelelően történik a fent részletezett módon vagy a
hozzájáruló nyilatkozat nem kerül becsatolásra, abban az esetben a jelentkezés érvénytelen, a jelölt profilja törlésre kerül.
A jelentkezési határidő lezárulta után a kiválasztásért felelős vezetők, valamint a duális képzésért és a szakmai gyakorlatért felelős koordinátorok elvégzik a
kiválasztást az üzleti igényekkel összhangban. Legfeljebb annyi számú duális hallgató, szakmai gyakorlatos kerülhet kiválasztásra, amennyit az üzlet, az előzetes
igénybenyújtás során meghatározott. A kiválasztást követően a jelentkezők elektronikus formában értesítést kapnak, amely tartalmazza a jogviszony
létesítéséhez szükséges HR adatlapot, amennyiben a jelölt kiválasztásra került. Amennyiben a kiválasztási folyamat során nem került a jelölt kiválasztásra,
akkor elektronikus formában erről kap értesítést. A jelölt személyes adatai a kiválasztási folyamat végén a TALEO rendszerből törlésre kerülnek.

Adatbiztonsági intézkedések:
Az Adatkezelő az Ön személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatait jelszóval védett és/vagy
titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem
keretében, illetve a személyes és üzleti adatok klasszifikációjához mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus
programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, melyek esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs
ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítja. Az
adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli.”
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Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,
22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük
korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a direkt marketing üzenetek küldése ellen tiltakozhat, és Önnek joga van
adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.
Tájékoztatáshoz való jog:
Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az
adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a
személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), jogos érdeken alapuló
adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről
(ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Automatizált
döntéshozatal és profilalkotás esetén tájékoztatni kell az érintettet az alkalmazott logikáról is, továbbá arra vonatkozóan is érthető információt kell szolgáltatni,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen
tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.
Hozzáférési jog:
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az
adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és
jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek
forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.
Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó
jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről
az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén az érintett hozzáféréssel rendelkezik az alábbi információkhoz: az alkalmazott logika, továbbá, hogy az
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
Helyesbítéshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve
az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
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Törléshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra,
hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő
köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat
jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye: Amennyiben a hozzájárulását visszavonja, nem vehet részt a
kiválasztási folyamatban, ezáltal a hirdetett szakmai gyakorlatra, duális képzésre nem nyerhet felvételt.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.
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Adathordozhatósághoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél); és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
Tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogok gyakorlásának keretei:
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben
felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az
illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági
jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email:
ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/
Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására
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illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság
elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés
beazonosítható legyen.
Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a
károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön
személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.
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