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A Humán Labor Munkaerőszolgáltató Kft.  

rövidített Adatvédelmi Tájékoztatója 

 

A Humán Labor Munkaerőszolgáltató Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 11., 

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-660142, adószám: 12260407-2-43, telefonszám: 06-

1-489-5555, e-mail: adatvedelem@humanlabor.hu,  nállóan képviseli: az  gyvezet ), mint 

adatkezelő ez ton tájékoztatja az érintetteket, hogy tisztelet en tartja az érintettek személyhez 

f z d  jogait, és adatkezelése során a GDPR, a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi 

sza ályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adat iztonsági Sza ályzat, valamint egyé  más 

 els  sza ályzatok értelmé en jár el.  

 elen r vid adatvédelmi  ájékoztató az Adatkezel  Adatvédelmi és Adat iztonsági 

Sza ályzatának (tová  iak an: Sza ályzat) r vid kivonata, az Adatkezel  által  zemeltetett 

http://munkaero.hu we oldalához (tová  iak an: We oldal), hogy az érintetteket érthet en 

tájékoztassa az Adatkezel  adatvédelemmel kapcsolatos leglényegese   sza ályairól. Jelen 

 ájékoztató an nem tárgyalt kérdésk r k vonatkozásá an a Sza ályzat, valamint a vonatkozó 

jogsza ályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel egy tt értelmezend   A  ájékoztató és a 

Sza ályzat teljes terjedelmé en folyamatosan elérhet  az adatkezelés tényleges helysz nén, az 

Adatkezel  fent megjel lt székhelyén.  

 

Az Érintettek köre 

Az érintettek k re: érintett minden, személyes adat alapján azonos tott vagy - k zvetlen l vagy 

k zvetve - azonos tható természetes személy, akinek adatait az Adatkezel  kezeli  Az érintettek 

tehát az álláspályázatra jelentkez k, a weboldalra látogatók/regisztrálók, a saját  unkatársak, a 

nem természetes személy Partnereinek képvisel i, kapcsolattartói, esetleg egyé  munkavállalói 

(tová  iak an Érintett).  

 

Adatkezelési célok 

Az adatkezel  az alá  i célok ól végez adatkezelést a Weboldalon a jogsza ályokkal 

 sszhang an: 

a) a szolgáltatást igény evev inek adatait jogi k telezettség teljes tése és szolgáltatás 

fenntartása és helyes m k dése céljá ól 

 

http://munkaero.hu/
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Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.  

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele történik.  

 

Az Adatkezelés lehetséges módozatai 

Információ kérése  

Az információkérés  nkéntes hozzájáruláson alapul  

Az Érintettek köre:  inden természetes személy, aki az Adatkezel vel kapcsolat a lép és az 

Adatkezel t l információt kér személyes adatainak megadása mellett.  

Kezelt adatok köre és célja:  

név*  azonos tás 

telefonszám kapcsolattartás 

e-mail c m* kapcsolattartás 

Az  gy tárgya/kérdés* válaszadás 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelel  információ ny jtása és kapcsolattartás.  

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig   

 

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing  

A k z sségi oldalak, azon  el l is k l n sen a  ace ook oldal használata és az azon kereszt l, az 

Adatkezel vel t rtén  kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyé , a k z sségi oldal által 

megengedett m velet  nkéntes hozzájáruláson alapul.  

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezel  k z sségi oldalait, 

k l n sen face ook com k z sségi oldalán lév  oldalt vagy azon megjelen  tartalmakat  nként 

k vetik, megosztják, kedvelik   
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Kezelt adatok köre és célja: 

érintett pu likus neve  azonos tás 

pu likus fotója  azonos tás 

publikus e-mail c me kapcsolattartás 

érintett k z sségi oldalon kereszt l k ld tt 

 zenete  
kapcsolattartás, válaszadás alapja  

érintett általi értékelés, vagy más m velet 

eredménye  
min ségjav tás, vagy egyé  m velet célja  

A k z sségi portálokon, k l n sen a  ace ook-on t rtén  jelenlét és az azzal kapcsolatos 

adatkezelés célja a we oldalon található tartalmak k z sségi oldalon t rtén  megosztása, 

pu likálása, marketingje  A k z sségi oldal seg tségével az érintett tájékozódhat a leg ja   

akciókról is  Profilép tés az Adatkezel  részér l nem t rténik  

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére t rlésig   

 

Panaszkezelés  

Az érintettek köre:  inden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, 

és/vagy Adatkezel  magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szó an 

vagy  rás an k z lni k vánja   

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonos tása, valamint a t rvény  l származó 

k telez en r gz tend  adatok felvétele.  

A kezelt adatok köre és célja: 

panasz azonos tója  azonos tás 

név azonos tás 

panasz  eérkezésének id pontja  azonos tás 

telefonszám kapcsolattartás 
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a h vás id pontja  azonos tás  

a  eszélgetés során megadott személyes adatok  azonos tás 

számlázási/levelezési c m  kapcsolattartás 

panaszolt termék/szolgáltatás  panasz kivizsgálása  

csatolt dokumentumok  panasz kivizsgálása  

panasz oka  panasz kivizsgálása  

maga a panasz  panasz kivizsgálása  

Az adatkezelés célja a panasz k zlésének lehet vé tétele, valamint a kapcsolattartás  

Adatkezelés időtartama: Adatkezel  a panaszról felvett jegyz k nyvet és a válasz másolati 

példányát a felvétel kt l szám tott   évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1     évi      t rvény 

1 /A       ek  alapján, k telez en.  

 

A weboldalon használt cookie-k (sütik) 

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy t    cookie - apró információcsomag, amelyet a 

szerver k ld a   ngész nek, majd a   ngész  visszak ld a szervernek minden, a szerver felé 

irány tott kérés alkalmával – ker l k ldésre a weboldalt látogató személy szám tógépére, 

amely(ek) révén annak   ngész je egyedileg azonos tható lesz.  

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény jav tása és statisztikai cél miatt ker lnek használatra  

A honlapon használt s tik személy szerinti  eazonos tásra alkalmas információt nem tárolnak, az 

Adatkezel  személyes adatkezelést e k r en nem folytat  
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Az Adatkezelő szervezetén belül kik kezelik az adataimat?  

Az adatokat az Adatkezel   unkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlen l 

sz kséges mérték en kezelhetik   

Adattovábbítás 

Személyes adatok feldolgozását alapvet en az Adatkezel  látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, 

 gy a  an az eset en azt a Sza ályzat I  sz  mellékleté en meghatározott adatfeldolgozó(k) 

látja/látják el  E  en az eset en az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezel  és felel az 

adatfeldolgozók tevékenységéért   

Adatkezel  az Érintett által meghatározott adatait meg  zó Partnerei számára akkor tová   thatja, 

ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl  érintett el zetesen és  nkéntesen hozzájárult) ÉS az 

adat az adott poz ció  et ltésének el  rálásához, vagy joggyakorláshoz feltétlen l sz kséges   

 

Az Érintett jogai 

Az Info tv , valamint az Európai Parlament és a  anács (E ) 2016/6   Rendelete alapján az 

érintett jogai a k vetkez k: a tájékoztatás joga, a helyes  tés joga, a t rléshez való jog, az 

„elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, 

  rósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga   

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Sza ályzat an ker ltek meghatározásra   

 

Tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról 

Adatkezel  felh vja az Érintettek figyelmét, hogy az Érintettek tájékoztatás kérés ket, valamint 

egyé  jogaik gyakorlását – ha azt jogsza ály ki nem zárja – az adatvedelem@humanlabor.hu 

e-mail c mre, vagy Adatkezel  más elérhet ségre k ld tt nyilatkozattal tehetik meg  Az 

Adatkezel  a nyilatkozatot a  eérkezést l szám tott legr vide   id n, de maximum 15 napon 

 el l megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a sz kséges lépéseket a nyilatkozat an, a 

Sza ályzat an, valamint jogsza ály an foglaltak alapján   
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Amennyi en egy ttes, k z s adatkezelés t rténik,  gy az érintett  ármely adatkezel nél élhet 

jogaival.  

Jogorvoslat 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

  m: 112  Budapest, Szilágyi Erzsé et fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410  

www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 iskor akat sért , gy l letkelt , kirekeszt  tartalmakkal, helyreigaz tással, elhunyt személy 

jogaival, jó h rnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

 evélc m: 1 2   Pf     

Tel: (06 1) 457 7100  

Fax: (06 1) 356 5520  

E-mail: info@nmhh.hu  

Az Érintett a jogainak megsértése esetén   rósághoz fordulhat  A   róság az  gy en soron k v l 

jár el  Azt, hogy az adatkezelés a jogsza ály an foglaltaknak megfelel, az Adatkezel  k teles 

 izony tani   

Abban az esetben, ha az Adatkezel  az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 

adat iztonság k vetelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az 

érintett az Adatkezel t l sérelemd jat k vetelhet.  
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Az Adatbiztonság  

Adatkezel  gondoskodik az adatok  iztonságáról  Ennek érdeké en megteszi azokat a technikai 

és szervezési intézkedéseket és kialak tja azokat az eljárási sza ályokat, amelyek az irányadó 

jogsza ályok, adat- és titokvédelmi sza ályok érvényre juttatásához sz kségesek   

Adatkezel  az adatokat megfelel  intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, tová   tás, nyilvánosságra hozatal, t rlés vagy megsemmis tés, valamint a 

véletlen megsemmis lés és sér lés, tová  á az alkalmazott technika megváltozásá ól fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen   

Az adat iztonság sza ályainak érvényes lésér l az Adatkezel  az Adatvédelmi és Adat iztonsági 

Sza ályzattól és jelen  ájékoztatótól tartalmilag és formailag elk l n l   els  sza ályzatok, 

utas tások, eljárási rendek  tján (is) gondoskodik.  

Az Adatkezel  az adatok  iztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor 

tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és t    lehetséges adatkezelési megoldás k z l 

azt választja, amely a személyes adatok magasa   szint  védelmét  iztos tja, kivéve, ha az 

aránytalan nehézséget jelentene   

Az Adatkezel  az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai k ré en gondoskodik 

k l n sen:  

• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet  iztos tó intézkedésekr l, ezen  el l a szoftver és 

hardver eszk z k védelmér l, illetve a fizikai védelemr l (hozzáférés védelem, hálózati 

védelem);  

• Az adatállományok helyreáll tásának lehet ségét  iztos tó intézkedésekr l, ezen  el l a 

rendszeres  iztonsági mentésr l és a másolatok elk l n tett, biztonságos kezelésér l 

(t kr zés,  iztonsági mentés);  

• Az adatállományok v rusok elleni védelmér l (v rusvédelem);  

• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszk z k fizikai védelmér l, ezen  el l a t zkár, 

v zkár, villámcsapás, egyé  elemi kár elleni védelemr l, illetve az ilyen események 
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k vetkezté en  ek vetkez  károsodások helyreáll thatóságáról (archiválás, t zvédelem)   

• Egyé  információk: Adatkezel  kijelenti, hogy  

• a  ejelentés-k teles adatkezelési tevékenységeket nem végez, illetve ami  ejelentés-k teles, azt 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza adság Hatóságnál nyilvántartás a vetette, 

• fenntartja a  ájékoztatónak az id k z en módosulandó jogsza ályi háttérrel, a Sza ályzattal és 

egyé   els  sza ályzattal való  sszehangolása miatti megváltoztatására a jogát  

• A *-gal jelzett adatok megadása a Szolgáltatás igény evételének feltétele 

 

Kelt: Budapest, 2018.05.24 

 


