
Tájékoztató közlemény Munkaerő-toborzás 

 
 

Személyes adatok kezelője:  

cégnév: Alumetal Group Hungary Kft.  

székhely: 2900 Komárom, Irinyi János utca 10.  

cégjegyzékszám: 11-09-022961   

adószám: 24990280-2-11 

 

A személyes adatok kezelőjével a kapcsolattartás hagyományos posta útján lehetséges, címe, e-mail 

útján: info.rodo@alumetal.pl; 

 

Személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes jellegű és a munkaerő-felvételi folyamatban 

való részvételhez szükséges. Személyes adatok rendelkezése nem bocsátása esetében, lehetetlen a 

fenti folyamatban való részvétel: 

 

a) A munkaerő-felvételi folyamathoz szükséges adatkezelés jogalapon alapul: (i) intézkedések 

megtételéhez szükséges adatkezelés az adatkezeléssel érintett személy kérelmére, 

szerződéskötés előtt (ii) vagy hozzájárulás alapján;  

 

b) Az adatok a munkaerő-felvételi folyamat befejezéséig tárolhatók, és amennyiben az érintett 

személy hozzájárul a további munkaerő-felvételi folyamatokban, úgy maximálisan 12 

hónapig; 

 

c) Mindenkinek joga van hozzáférést kérni a személyes adataihoz, joga van helyesbíteni, törölni 

az adatait vagy korlátozni a feldolgozásukat, továbbá mindenki rendelkezik az 

adathordozhatóság jogával. Mindenki tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, 

mindenkinek joga van kifogással élni az illetékes felügyeleti hatóságnál valamint bármikor 

visszavonni a hozzájárulását adatkezelési jog sérelme nélkül, az előzőleg adott hozzájárulás 

alapján, annak visszavonásáig. 

 

d) Mindenkinek joga van kifogással élni a személyes adatai adatkezelő jogos érdekei alapján 

történő kezelése ellen valamint a személyes adatai marketing céljából történő kezelése ellen. 

 

e) Az adatok az EGT területén kívüli harmadik országba is továbbíthatók annak érdekében, hogy 

az Adatkezelő által használt szoftver szervizelését tudjunk megvalósítani. Az adatok 

továbbítása a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint történik, 

az Európai Bizottság által elfogadott standard szerződéses kikötések alapján. 

 

f) Az adatok rendelkezésre bocsátása a személyes adatok feldolgozására meghatalmazott 

szervek és szervezetek részére jogszabályok alapján történik. Az adatok hozzáférhetővé 

tehetők azon harmadik személyek részére, akik az Alumetal S.A. Tőkecsoport más szereplői, 

a technikai és a szervezési intézkedések szolgáltatói (pl. az IT szolgáltatók) valamint a jogi 

és a tanácsadói szolgáltatások szolgáltatói, azzal, hogy ezek a szereplők az adatokat az 

adatkezelővel kötött szerződés alapján és az ő utasítása szerint kezelik. 

 

g) Döntéshozás céljából a személyes adatok automatizált módon nem kezelhetők, ideértve a 

profilalkotás célját is.  
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