
Adatkezelési tájékoztató 
Hivatkozással az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (a 

továbbiakban: GDPR) 6. cikkében és a III. fejezetében foglaltakra, továbbá az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-ára, a 

Keskeny és Társai 2001 Kft. (Budapest-1158, árkospalotai határút 6. Cégjegyzékszám: 0109701381 a 

továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő a jelentkezés során a megadott személyes adatok kezeléséről az 

érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja: 

I. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

A jelentkező az álláshirdetésre való jelentkezésével, és regisztrációjával hozzájárul adatainak 

kezeléséhez a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint. 

Tájékoztatjuk, hogy közölt személyes adatait kizárólag nyitott pozíciókkal kapcsolatos szervezés (interjúk) 

érdekében használjuk fel. Adatainak közlése, vagy a tájékoztató elfogadása hiányában jelentkezését nem áll 

módunkban elfogadni. 

II. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása. 

III. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a Társaság által meghirdetett nyitott pozíciók pályáztatásában való részvétel. 

IV. A kezelt adatok köre 

A Társaság a regisztrálók következő adatait kezeli: megszólítás, keresztnév, vezetéknév, születési dátum, 

cím, telefonszám, mobiltelefonszám, email cím. 

V. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek 

A Keskeny Nyomda vezetése, személyügyi részlegén belül dolgozó munkatársak férnek hozzá az 

adatokhoz 

VI. Az adatkezelés időtartama 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Társaság, ill. egyéb, arra Ön által feljogosított V. pont 

szerinti adatkezelők mindaddig kezelhetik, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve addig, amíg Ön 

személyes adatainak törlését nem kéri. 

VII. Az adatkezelés módja és adatbiztonsági intézkedések 

A GDPR 13. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja alapján kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre 

vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, és gyakorolhatja az 

adathordozhatósághoz való jogát. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármely 

időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásáról való tudomásszerzésünket követően az adatot 

késedelem nélkül töröljük. 

VIII. Jogorvoslati lehetőségek 

 

Amennyiben a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy jogos érdekének 

érvényesítése céljából kezeli az Ön adatait, tiltakozással fordulhat a Társasághoz a fent megjelölt 

elérhetőségeken. Kérjük, hogy panaszával minden esetben először a Társaságot keresse meg, szívesen 

állunk rendelkezésére. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatosan jogsérelem éri, bejelentést tehet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a X. pont alatti elérhetőségeken. 



Tájékoztatjuk, hogy az Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő 

ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe tartozik. Kérjük, hogy panaszával minden esetben először a Társaságot keresse meg, 

szívesen állunk rendelkezésére.  

Elérhetőségeink:  

hr@keskeny.hu  

0630/5340754 

IX. Egyebek 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Társasághoz állásajánlatra történő jelentkezés, ill. annak keretében 

személyes adatok (beleértve az önéletrajzot) beküldése kizárólag e-mailben, elektronikus úton 

történhet. Kérjük, hogy egyéb úton fenti céllal a Társaság részére személyes adatokat ne adjon meg, ha 

mégis így tesz, elektronikus úton kifejezett hozzájárulását fogjuk kérni a beküldött személyes adatai 

kezeléséhez, mivel az adatkezelés jogszerűsége kizárólag ezen út igénybevételével biztosított. 

X. Címek, elérhetőségek 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

telefon: +36 (1) 391 -1400, Fax: +36 (1) 391-1410 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete 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 (általános adatvédelmi rendelet) 
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