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Adatkezelési tájékoztató 

 

Ez a tájékoztató a munkaerő-közvetítés és a munkaerő-kölcsönzés keretében a kiválasztási eljárás során 
megvalósuló adatkezelésről szól. Célja, hogy tájékoztassuk a jelentkezőket a Mechid Service Kft. (HRem) 
adatkezelési tevékenységéről. Tartalmazza azokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ön az 
önkéntesen megadott Hozzájáruló nyilatkozatban az adatkezeléshez történő hozzájárulását tájékozottan adhassa 
meg.  

Pályázati anyagának benyújtásakor Ön, mint jelentkező, az adatvédelmi tájékoztató megismeréséről és 
elfogadásáról is nyilatkozik. 

 

Ki az adatkezelő?  

Az adatkezelő a www.hrem.hu valamint www.bmw-karrier.hu honlapok üzemeltetője.  
Cégnév: MECHID Service Kft  
Székhely: 1032 Budapest, Föld utca 65.  
Nyilvántartási szám: NAIH-141913/2018 
Kapcsolattartó e-mail: info@hrem.hu  
Magán-munkaközvetítői ny. sz.: 18567-1/2012-0100-861 
Munkaerő-kölcsönzői ny. sz.: BP/0701/7448-1/2018-1750 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-942475 
Adószám: 22763183-2-41 
 

Milyen célból kezeljük az adatokat? 

Ön, mint jelentkező, a hozzájárulása alapján személyes adatait (pályázati anyagát) az igényeinek megfelelő állás 
megtalálásához kapcsolódó kiválasztási eljárás keretében, önkéntesen nyújtja be.  

Jelentkezőknek lehetőségük van a honlapokon megadott email címen keresztül az ott meghirdetett 
állásajánlatokra elektronikus úton benyújtani pályázati anyagukat (önéletrajz, motivációs levél stb.) magyar és 
idegen nyelven és személyes adataikat megadni. A jelentkezők külső állásportálokon keresztül is beadhatják a 
pályázatukat.  

Az álláspályázat részeként benyújtott személyes adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy Ön, mint 
jelentkező, az általunk végzett munkaerő-közvetítési és munkaerő-kölcsönzési tevékenység eredményeként 
munkaviszonyt létesítsen, beleértve a munkaviszony létesítéséhez szükséges kiválasztási eljárással, 
állásajánlattal és a szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelést is. 

A benyújtott álláspályázatot, valamint az annak részeként megküldött személyes adatait az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó 
nemzetközi, európai uniós (GDPR) és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez 
fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával kezeljük.  

A munkaerő-kiválasztás során a jelentkező által megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat a 
kiválasztásban részt vevő munkatársak ismerhetik meg és kezelhetik. Előfordul, hogy a kiválasztási folyamat 
során alvállalkozók/beszállítók segítségét is igénybe vesszük, az adatok feldolgozását és bizalmas kezelését 
illetően megfelelő kölcsönös megállapodásokat kötünk minden alvállalkozóval/beszállítóval.  
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Mi az adatkezelés jogalapja? 

Az adatkezelés, valamint az esetleges későbbi adattovábbítás jogalapját az Ön, mint jelentkező kifejezett 
hozzájárulása képezi. 

Mivel személyes adatainak felvételére az Ön, mint jelentkező hozzájárulásával kerül sor, ezért a törvényi 
rendelkezéseknek megfelelően személyes adatait a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve 
magunk vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a 
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, az Ön további hozzájárulása nélkül, 
valamint hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

Ön, mint jelentkező, a hozzájáruló nyilatkozatában foglalt hozzájárulása kiterjed arra is, hogy a pályázatában 
megjelölt adatok és információk valódiságát megvizsgáljuk oly módon, hogy a pályázatában megjelölt harmadik 
személyeket (pl.: korábbi munkáltatót) erre irányuló kéréssel megkereshetjük. 

A jelentkező személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósításához (állásajánlat tétele, kiválasztási 
eljárásban történő részvétel, munkaviszony létesítése és munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés) 
harmadik félnek (megbízónak) csak és előzetes hozzájárulás alapján továbbítjuk, ide nem értve a jogszabályok 
által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinket. 

Az Európai Unióba, vagy az Európai Gazdasági Térség területére történő adattovábbítás esetében a 
jelentkezőnek azonos jogállást kell biztosítani, és úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli 
adattovábbításra kerülne sor. Minden más államba történő adattovábbításhoz az Ön kifejezett hozzájárulását 
kérjük. 

 

Hogyan gondoskodunk személyes adatai biztonságáról? 

Az interneten vagy a honlapokon történő adatátvitelnek a kibertámadásokkal szembeni teljes biztonságát sajnos 
mi sem tudjuk garantálni. Azonban ahogyan azt az adatvédelmi szabályozások követelményei megkívánják mind 
mi, mind pedig alvállalkozóink/beszállítóink és üzleti partnereink (megbízóink) is minden ésszerű és szükséges 
erőfeszítést megteszünk a személyes adatai fizikai, elektronikai és eljárási eszközökkel történő védelme 
érdekében, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférésre, megváltoztatásra, továbbításra, nyilvánosságra 
hozatalra, szándékos, vagy véletlen törlésre vagy megsemmisítésre. Többek között az alábbi szabályokat 
vezettük be: 

 szigorúan korlátozott személyes hozzáférés az adataihoz, csakis azok számára, akiknek azok 
megismerése szükséges, és csakis a közölt célokra, 

 a gyűjtött adat továbbítása kizárólag titkosított formában történik, 
 

Meddig őrizzük meg az adatait? 

Az adatmegőrzési időtartamok meghatározása az üzleti szükségleteknek megfelelően történik, és azt az Önt 
illető információt, amelyre már nincs szükség, vagy visszafordíthatatlanul anonimizáljuk (és az anonimizált 
információ megtartására sor kerülhet), vagy biztonságosan megsemmisítjük. 

A jelentkező adatainak kezelését sikertelen munkaerő-közvetítés vagy munkaerő-kölcsönzés esetében az 
elutasítást követően 30 napig őrizzük meg, kivéve, ha hozzájáruló nyilatkozatban adatai további megőrzését kéri. 
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Sikeres munkaerő-közvetítés esetében a személyes adatait a munkába állás napját követő 100 nap után töröljük, 
kivéve, ha hozzájáruló nyilatkozatokban adatai további megőrzését kéri. 

Sikeres munkaerő-kölcsönzés esetében munkáltatói minőségünkben személyes adatait jogszabályi 
kötelezettségeink (adózás, társadalombiztosítás), teljesítése céljából a vonatkozó jogszabályok által kötelezően 
előírt időtartamban őrizzük meg. 

 

Kivel tudom felvenni a kapcsolatot az adatvédelmi jogaimmal és jogosultságaimmal 
kapcsolatosan? 

Ha az Ön adatai felhasználásával kapcsolatban kérdése van, akkor először keressen minket az 
info@hrem.hu e-mail címen vagy postai úton (1032 Budapest, Föld u. 65.) 

A személyes adatok naprakész, pontos és hiteles állapotának biztosítása érdekében személyes 
adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelés időtartama alatt bármikor, indoklás nélkül 
írásban kérheti az info@hrem.hu e-mail címen, vagy postai úton (1032 Budapest, Föld u. 65.) 

Az adatkezeléssel összefüggésben Önnek joga van arra, hogy 

 kérje, hogy adjuk meg annak a további részleteit, hogy miként használjuk fel az adatait, 
 hozzáférést kapjon a személyes adataihoz, és másolatban megtekinthesse azokat az adatait, amelyeket 

Ön közölt velünk, 
 az Önt illető személyes adatot, amelyet rendelkezésünkre bocsátott, tagolt, széles körben használt és 

géppel olvasható formátumban adjuk ki, és ahol technikailag megoldható, továbbítjuk az adatokat más 
adatkezelőnek akadály nélkül, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és az automatizált 
módon történik, 

 kérje, hogy javítsunk ki bármilyen pontatlanságot azon az adaton, amely a birtokunkban van, 
 kérje, hogy töröljünk, vagy zároljuk személyes adatait, 
 az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja azzal, hogy azt a konkrét 

adatkezelést szüntessük meg, 
 tiltakozzon személyes adatainak kelezése ellen, 
 jogainak megsértése esetén bírósághoz forduljon, 
 kártérítést igényeljen. 

A személyes adatokat töröljük, ha: 

 annak kezelése jogellenes; 
 Ön azt kéri a törvényben meghatározottak szerint; 
 a személyes adat hiányos vagy téves és ez a hiány jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést 

törvény nem zárja ki;  
 az adatkezelés célja megszűnt, vagy annak jelen tájékoztatóban meghatározott határideje lejárt,  
 azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

A személyes adataival kapcsolatos a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelme benyújtásától 
számított 30 napon belül közérthető formában adjuk meg.  

Ha nincs megelégedve az adatai felhasználásával, vagy a fenti jogai gyakorlása esetén adott 
válaszunkkal, akkor panasszal fordulhat az adatvédelmi hatóságához (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefonszám: +36-1+391-
1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) 


