
 

1 
 

 

 

 
Adatkezelési Tájékoztató 

 
Tisztelt Pályázó! 

 
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.  (a továbbiakban: „DIGI” vagy „Társaság” vagy 
„Adatkezelő”) a munkaerő toborzás során gyűjti és kezeli a pályázókkal (a továbbiakban: 
„Érintett(ek)” vagy „Pályázó(k)”) kapcsolatos személyes adatokat, így az önéletrajzban és 
motivációs levélben közölt adatokat, továbbá mindazon adatot, információt, melyet az Érintett a 
pályázati anyagának részeként eljuttatott Társaságunk számára. 

 
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges 
továbbítása során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb 
jogszabályi rendelkezések, így különösen a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: „Mt.”) előírásai alapján járunk el. Jelen tájékoztató az Érintett részére a GDPR 13. cikke 
alapján nyújtott tájékoztatásra vonatkozó információkat tartalmazza. 

 
Ha az Adatkezelő nem tud tájékoztatást nyújtani az Érintett részére a személyes adatok eredetéről, 
mivel azok különböző forrásokból származnak, általános tájékoztatást ad. 

 
Kérjük, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót olvassa el figyelmesen! Amennyiben jelen 
Adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, ill. jogszabályok, szabályzatok 
értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük, forduljon adatvédelmi 
tisztviselőnkhöz. 

 
I. Az Adatkezelő elérhetőségei: 

 
Adatkezelő cégneve: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.  
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35. 
Adatkezelő telefonszáma: 1272 
Adatkezelő e-mail címe: ugyfelszolgalat@digi.hu  

Adatkezelő honlapja: www.digi.hu 
 

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 
 

Név: ARB Privacy Kft. 
 Email cím: dpo@digi.hu 
Postai cím: 1134 Budapest, Váci út 35. 
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http://www.digi.hu/
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III. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban feltüntetett adatkezelésekhez 

kapcsolódóan az Érintettekről kezelt személyes adatok köre:  
 

• Pályázó/Érintett teljes neve; 
• Pályázó/Érintett elérhetőségei (e-mail cím és mobiltelefonszám); 
• Pályázó/Érintett címe; 
• Pályázó/Érintett legmagasabb iskolai végzettsége; 
• Pályázó/Érintett szakterülete; 
• Munkavégzés preferált helyszíne (város); 
• Pályázó/Érintett által elvárt nettó havi jövedelem; 

• Pályázó/Érintett nyelvtudása (nyelv és tudásszint); 
• Pályázó által az üzenet mezőbe írt adatok; 
• Önéletrajz tartalma (pályázó képzettsége, készségei, korábbi munkatapasztalatai); 
• Motivációs levél tartalma; 
• Pályázó szakmai előéletével kapcsolatos információk (önéletrajzban megadott 

munkáltató referenciaként történő megkeresése). 

 
A felsorolt személyes adatokon túl kezeljük mindazon további információt, adatot, melyet Ön a 
pályázati anyagának részeként eljuttatott Társaságunk számára. Kérjük Öntől, hogy kizárólag olyan 
információkat bocsásson a DIGI rendelkezésére, amelyek a jövőbeli munkavállalásához közvetlenül 
kapcsolódnak. 

 
IV. Az Adatkezelő által a karrier adatbázisban történő nyilvántartás céljából 

végzett adatkezelés 
 
IV.1. Az adatkezelés célja 

 
Amennyiben az Adatkezelőnél nincs olyan meghirdetett pozíció, mely alkalmas lenne az Érintett 
számára, úgy az Érintettnek lehetősége van arra, hogy a III. pontban meghatározott személyes 
adatait annak érdekében bocsássa az Adatkezelő rendelkezésére, hogy az Adatkezelő a jövőben 
toborzási és állásajánlat küldési céllal megkeresse őt. 

 
IV.2. Az adatkezelés jogalapja 

 
A személyes adatok kezelése az Érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és 
egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 

 
Az Érintett az itt meghatározott adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az 
Érintett a hozzájárulása visszavonását a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontja szerinti 
kapcsolattartási címek bármelyikére vagy a dpo@digi.hu e-mail címre küldheti. 

 
A hozzájárulás visszavonása esetén az Érintettről kezelt valamennyi általunk kezelt adatát töröljük, 
így az Érintett által megadott adatokat, és a más forrásból megszerzett adatokat is. A törlési 
kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed, és vonatkozik az 
Adatkezelő által az Érintettre vonatkozóan készített feljegyzésekre és levont következtetésekre is. 
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IV.3. A személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái 

 
Az Adatkezelő karrier oldalán történő regisztráció, illetve a toborzási tevékenységben részt vevő 
Érintettek személyes adatait kizárólag a toborzási tevékenységgel összefüggésben, az 
Adatkezelő munkaerő toborzással foglalkozó munkavállalói, illetve, a munkaerő kiválasztásában 
döntési, illetve véleményezési jogot gyakorló személyek kezelik. 

Az Adatkezelő a fenti tevékenységével összefüggésben adatfeldolgozót nem vesz igénybe.  
Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat sem harmadik országba, sem 
nemzetközi szervezet részére nem továbbítja. 

 
IV.4. A személyes adatok tárolásának időtartama 
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legkésőbb az 
Érintett hozzájárulásának megadását követő 1 évig jogosult kezelni saját adatbázisában a IV.1. 
pontban meghatározott célra. Az 1 éves időtartam indoka az, hogy az Adatkezelőnek biztosítania 
kell az Érintett által megadott és az Érintettről gyűjtött és kezelt adatok pontosságát, aktualitását, 
1 év elteltével pedig ez már nem biztosítható, az adatok elévülhetnek, aktualitásukat veszíthetik. 

 
V. Az adatkezelő által meghirdetett állásokra/nyitott pozíciókra jelentkezés 

céljából végzett adatkezelés 
 
V.1. Az adatkezelés célja 

 
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat munkaerő-toborzás, illetve a nyitott 
pozíciók Érintettek által történő betöltése, valamint az alkalmas Érintettekkel történő 
kapcsolatfelvétel céljából kezeli. 

 
V.2. Az adatkezelés jogalapja 

 
A személyes adatok kezelése az Adatkezelő megfelelő munkaerő kiválasztásához fűződő jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 

 
V.3. A személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái 

 
Az Adatkezelő karrier oldalán történő regisztráció, illetve a toborzási tevékenységben részt vevő 
Érintettek személyes adatait kizárólag a toborzási tevékenységgel összefüggésben, az 
Adatkezelő munkaerő toborzással foglalkozó munkavállalói, illetve, a munkaerő kiválasztásában 
döntési, illetve véleményezési jogot gyakorló személyek kezelik. 

Az Adatkezelő a fenti tevékenységével összefüggésben adatfeldolgozót nem vesz igénybe.  
Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat sem harmadik országba, sem 
nemzetközi szervezet részére nem továbbítja. 
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V.4. A személyes adatok tárolásának időtartama 

 
Amennyiben az Érintett egy meghatározott pozícióra jelentkezik, a jelentkezése során megadott, 
jelen Adatkezelési tájékoztató III. pontjában megjelölt személyes adatokat, valamint az Érintettről a 
DIGI által gyűjtött egyéb személyes adatokat a toborzási folyamat időtartama alatt kezeli, és a 
toborzási folyamat lezárásával egyidejűleg valamennyi adatát törli. 
 
Az Adatkezelő az Érintettet a toborzási folyamat lezárultát követően e-mailben tájékoztatja arról, 
hogy munkaviszonyt kíván-e az Érintettel létesíteni vagy sem. 
 
A toborzási folyamat lezárultát követően az Érintett a személyes adatainak további megőrzésére 
vonatkozóan kifejezett hozzájárulását adhatja a karrier oldal felületén keresztül és/vagy a 
dpo@digi.hu e-mail címre küldött üzenetben. Amennyiben erre sor kerül, az Adatkezelő által 
történő adatkezelésre a jelen Adatkezelési tájékoztató IV. pontjában található rendelkezések 
lesznek irányadóak. 
 
VI. Az Érintett jogai és a joggyakorlás módjai a jelen Adatkezelési 

Tájékoztatóban feltüntetett adatkezelésekhez kapcsolódóan  

VI.1. Az Érintett jogai 
 
A hozzáféréshez való jog 

 
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: 

 
• az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában; 
• az érintett személyes adatok kategóriái; 
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják; 
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
• az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen; 

• az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, 
• ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte be, akkor a forrásra vonatkozó 

minden elérhető információ. 

 
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett 
rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat 
széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az 
Érintett másként kéri. 

 
Az Adatkezelő az Érintettől – a kérelem teljesítését megelőzően – kérheti annak tartalmának 
pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését. 
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Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is 
köteles az Érintettet írásban tájékoztatni. 

 
Amennyiben a másolat kiadása hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen 
mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének 
teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. 

 
A helyesbítéshez való jog 

 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett 
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján 
történő – kiegészítését. 

 
A törléshez való jog 

 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 
• a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő 

gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

• az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett 
hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását visszavonta és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelése tekintetében tiltakozik az 
adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, 
amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak; 

• az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte; 
• az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti 

jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 
Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés 
szükséges: 

 
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához; 
• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 

 
• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

• az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az 
adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, 
amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 
kivételével csak az Érintett 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. 

 
A tiltakozáshoz való jog 

 
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a jogos érdeken alapuló 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 Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 

VI.2. Az Érintetti joggyakorlás módjai 
 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jelen adatkezelési tájékoztató VI.1. pontja 
szerinti kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. 

 
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 az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást 
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. 
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely 
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
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VII. Az Érintett jogorvoslathoz való joga 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatosan az Érintett jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés 
kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti 
hatóságnál, ha a megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre 
irányadó jogi szabályozást, illetve, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz is 
fordulhat. 
Felügyeleti Hatóság: 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósága Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
Tel: +36 1 391 1400 
Fax: +36 1 391 1410 
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

