
 

ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

BABYBONUS.hu Marketing Kft. Téged, mint az általunk kezelt személyes adatok 

érintettjét még az adatkezelés megkezdése előtt, ezzel az adatkezelési tájékoztatóval 

tájékoztat a személyes adataid kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az 

adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről, jogalapjáról, az adatkezelés 

időtartamáról.  

Ebben az adatkezelési tájékoztatóban szereplő tájékoztatás kiterjed az adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaidra és az általad felhasználható jogorvoslati lehetőségekre is. 

Tájékoztatónk kiterjed még az általunk kezelt személyes adataid megismerésére, 

kezelésére feljogosított személyek, szervezetek megnevezésére.  

Jelen tájékoztató a BabyBonus Facebook oldalán meghirdetett álláshirdetéssel 

kapcsolatban megvalósuló adatkezelés szabályait tartalmazza. 

 

AZ ADATOK KEZELŐJE:  

BABYBONUS.hu Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhelye: 4034 Debrecen Vágóhíd u. 2. 3. épület fszt. 

Adószáma: 26664471-2-09 

Cégjegyzékszáma: 09-09-030493  

Nyilvántartja: Debreceni Törvényszék Cégbírósága  

(a továbbiakban: „adatkezelő”) 

 

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 

1. érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 

közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

2. harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, 

az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

3. személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

 

 



4. különleges adat: 

4. a Faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti 

szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat. 

4. b Az egészségi állapotra, a kóros és vagy káros szenvedélyre vonatkozó személyes 

adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 

5. adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval 

végrehajtatja. 

6. adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adaton végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége. Így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, 

rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, 

továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 

zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának 

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-

minta, íriszkép) rögzítése. 

7. adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. 

8. adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől, 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az 

adaton végzik. 

9. hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, 

amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja 

a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 

kezeléséhez. 

10. tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését 

kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 

11. adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 

céljából. 

12. adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

13. adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása 

többé nem lehetséges. 

14. adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése. 

15. adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, 

így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

16. ügyfél: Az a szerződött partner, aki az adatkezelő szolgáltatására jogosult. 



II. A KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS 

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

 

Kezelt adatok köre: A pályázó általi önéletrajzban megadott személyes adatok. 

Az adatkezelés jogalapja: az álláskereső önkéntes hozzájárulása.  

Az adatkezelés célja: az adatkezelő a betölteni kívánt Junior Presentation Manager 

pozícióhoz a felvételi folyamatban segítse partnerét (Bástya Consulting Ügynökség 

Kft.) és számára potenciális személyeket toborozzon.  

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megszűnéséig, de legfeljebb 30 napig. 

Adattovábbítás címzettje: Adatkezelő a megküldött önéletrajzokat partnerének, a 

Bástya Consulting Ügynökség Kft.-nek továbbítja adatfeldolgozás céljából. 

 

III. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK 

1. Mi a kérelmedre – a benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 25 napon belül – közérthető formában, az kifejezett kérésed esetén írásban 

– tájékoztatást adunk részedre az általunk kezelt személyes adataidról és azok 

forrásáról. 

Az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 

címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.  

Adatvédelmi incidens esetén tájékoztatunk az adatvédelmi incidens körülményeiről, 

hatásairól és az elhárítására megtett intézkedéseinkről, továbbá – a Te személyes 

adataidnak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 A tájékoztatásunk ingyenes, ha a tájékoztatást a folyó évben azonos adatkörre 

vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtottál be. Egyéb esetekben 

költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell 

térítenünk, ha az adataidat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérésed 

helyesbítéshez vezetett.  

 

2. Kérheted személyes adataidnak helyesbítését, továbbá adataidnak a zárolását 

vagy törlését. Mi az általad kezdeményezett adathelyesbítéseket a 

nyilvántartásaiban átvezetjük. 

3. Te a 2011. évi CXII. törvény által meghatározott esetekben tiltakozhatsz 

személyes adataidnak a kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított 

legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztatunk. 

Amennyiben a döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha a fenti határidőt 

elmulasztjuk, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 

napon belül jogosult vagy bírósághoz fordulni. 

4. A személyes adataid kezelésével kapcsolatos tiltakozásodat, kérelmedet szóban 

(személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy 

postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheted be, az alábbi 

elérhetőségi címeken, belső adatvédelmi felelősének címezve:  



Postai levelezési cím: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 3. épület földszint E-mail: 

info@babybonus.hu 

Személyes ügyfélszolgálat: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 3. épület földszint 

A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozást, kérelmet a 

felsorolt elérhetőségeken kérjük bejelenteni.  

Amennyiben a személyes adataiddal kapcsolatos tiltakozásodat, panaszodat, 

kérelmedet nem sikerült számodra megnyugtató módon rendeznünk vagy úgy ítéled 

meg, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért, vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál jogosult vagy bejelentést tenni. 
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: (+36 1) 391-1400  

Telefax: (+36 1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Web: www.naih.hu  

Személyes adataid védelméhez fűződő jogaid megsértése esetén jogosult vagy 

bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a 

választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék 

előtt is megindítható. 

 

 

Debrecen, 2019. szeptember 6. 
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