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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRAHELYRE JELENTKEZŐK RÉSZÉRE 
Kérjük, figyelmesen olvassa végig a Tájékoztatót! 

 
 

A jelen tájékoztató célja, hogy egyszerű és átlátható információt nyújtson Önnek arról, hogy a Polimer 

Szolgáltató Kft., mint Adatkezelő (a továbbiakban: „Polimer Szolgáltató Kft.” vagy „Adatkezelő”) hogyan 

kezeli személyes adatait, ha Ön részt vesz kiválasztási eljárásában vagy valamely pozícióra jelentkezik.  

A toborzás-kiválasztás során alkalmazott adatkezelési tájékoztatónk és pályázói adatkezelési hozzájárulás célja, 

hogy az Ön, mint pályázó adatainak, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelő kezelését biztosítsa. Amennyiben a jelen tájékoztató tartalmával,  személyes adataival, illetve azok 

kezelésével kapcsolatos kérdése merülne fel, valamely személyes adatok védelmével kapcsolatos jogát szeretné 

gyakorolni, illetve ha az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén: 

Adatkezelő neve POLIMER Szolgáltató Kft. 
Székhely 3700 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 2. 
Elérhetőség E-mail: katalin.szuromi@borsodchem.eu 

Telefonszám: +36 48 / 522-208  

 
1. Hogyan léphet velünk kapcsolatba? 

A Polimer Szolgáltató Kft. folyamatban lévő álláspályázatairól a Polimer Szolgáltató Kft. Facebook oldalán, 

illetve honlapján tájékozódhat. Ön, mint Pályázó önéletrajzát dokumentumként elküldheti az alábbi e-mail 

címekre, amelyhez csatolhatja kísérő levelét (motivációs levelét) is. Adatait az adatvédelmi rendelkezések 

előírásainak megfelelően, az álláspályázat elbírálásának céljából, bizalmasan kezeljük.  

Szállodai, üzemi büfé, pultos munkalehetőség esetén:  info@hotelborsodchem.hu  

Üzemi étkezdei munkalehetőség esetén:    bcmenza@borsodchem.eu  

Takarítási munkalehetőség esetén:     bctakaritas@borsodchem.eu 

Ha Ön valamely közösségi oldalon rendelkezik szakmai profillal (pl. Facebook/LinkedIn profil), amit szeretné, 

ha megtekintenénk, kérjük, hogy ezt a pályázatában/jelentkezésében külön jelezze! Egyéb esetben közösségi 

oldalról személyes adatokat nem gyűjtünk. 

2. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre 

A jelentkezés és a toborzás-kiválasztási eljárás során megadott személyes adatok kezelésének célja az 

Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkező személyek közül a legalkalmasabb kiválasztása, illetve 

ezzel összefüggésben: 

- a pályázó azonosítása, vele való kapcsolattartás 

- betöltendő munkakörhöz szükséges munkatapasztalat ellenőrzése 

- a betöltendő munkakörhöz szükséges vagy azt elősegítő végzettség és egyéb képzettségek ellenőrzése. 

A toborzási-kiválasztási eljárás során kezelt adatok köre magába foglalja az álláskereső/pályázó által az 

önéletrajzban, valamint a kapcsolódó dokumentumokban önkéntesen megadott személyes adatokat, mint: 
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- szakmai önéletrajzban vagy motivációs levélben megadott személyes adatok  

(pl. vezetéknév, utónév, e-mail cím, telefonszám, személyazonosító adatok, kapcsolattartási adatok, 

végzettségre vonatkozó adatok, szakmai életút); 

- a telefonos vagy személyes interjúk során az interjúztató által Önről levont következtetések; 

- ahol az adott álláshely betöltéséhez szükséges, az Ön egészségi állapotára vonatkozó adatok; 

- munkaalkalmassági vizsgálatok eredménye, amennyiben Ön a kiválasztási folyamat során részt vesz 

ilyen vizsgálatokon.  

 
3. Az önéletrajzokkal kapcsolatos szabályok 

A meghirdetett álláshelyekre beérkező önéletrajzok postai és elektronikus úton, továbbá közvetlen iratleadás 

révén érkeznek. A Polimer Szolgáltató Kft. a munkára jelentkezés céljából érkezett személyes adatokat 

tartalmazó önéletrajzok esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esik a 

papíralapon és az elektronikus módon érkezett önéletrajz. Minden beérkező önéletrajz esetében a Polimer 

Szolgáltató Kft. közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a jelentkezővel annak érdekében, hogy értesítse a további 

folyamatokról. A jelentkezés során megadott adatokat a Polimer rögzíti. Az interjúkon résztvevő jelentkezők 

önéletrajzát és az ott készült jegyzeteket a Polimer Szolgáltató Kft. később - azok végleges törléséig – 

felhasználhatja, ha jelentkezők a későbbiekben újra pályáznának. 

4. Mi az adatkezelés jogalapja? 

A meghirdetett álláshelyekre történő pályázás és a toborzási-kiválasztási  folyamatban való részvétel céljából 

történő adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. /GDPR. 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont/  

Ön azzal, hogy a Polimer Szolgáltató Kft. jelen Adatvédelmi Tájékoztatóját elfogadja, úgy nyilatkozik, 

hogy a munkaerőpiac aktív szereplője kíván lenni, amennyiben ez a szándéka megváltozik, kérjük, hogy 

ezt egyértelműen jelezze a Polimer felé azzal, hogy megszünteti az adatkezeléséhez történő 
hozzájárulását.  

5. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat? 

Az Ön személyes adatait a Polimer Szolgáltató Kft az álláspályázat elbírálásáig, illetve addig tároljuk, amíg a 

helyi jogszabályok megengedik vagy előírják. Ennek értelmében az adatokat addig őrizzük, amíg Ön a 

kiválasztási folyamatban részt vesz, ha a pozíció nem kerül betöltésre, az erről szóló döntést követő 15. napig. 

Amennyiben a pályázó törlési kérelmet nyújtott be a pályázó adatai korábban is törlésre kerülhetnek (lásd 6.4. 

pont).  

Ha Ön nem került kiválasztásra a toborzási eljárás során, úgy külön megadott hozzájárulása esetén pályázatát 

további 1 évig megőrizzük. (1. számú melléklet) 

6. Ki ismerheti meg az Ön személyes adatait? 

Az Ön személyes adataihoz kizárólag a Polimer Szolgáltató Kft toborzási-kiválasztási folyamatában 

közreműködő azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek a 2. pontban részletezett céloknak megfelelő 

adatkezelési tevékenység elvégzéséhez az adatok megismerésére szükségük van.  A toborzási-kiválasztási 
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eljárás során harmadik személy számára adattovábbításra nem kerül sor. A Polimer az adatkezelés során 

adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

7. Milyen jogok illetik meg? 

Az európai Általános adatvédelmi rendelet, (a továbbiakban: „GDPR”) valamint az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotörvény”) 

rendelkezései alapján Önt több jog is megilleti személyes adatainak kezelése kapcsán. Jelen tájékoztató csak 

rövid tájékoztatást ad az Önt megillető jogokról. 

 
7.1 Tájékoztatáshoz való jog (GDPR. 19. cikk) 

Amennyiben a Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, a Adatkezelő köteles Önnek 

tájékoztatást nyújtani többek között az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, körülményeiről, az Ön 

adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Jelen adatkezelési tájékoztató kifejezetten 

az Ön tájékoztatáshoz való jogának az érvényesítését szolgálja. 

 
7.2 Hozzáférési jog (GDPR. 15. cikk) 

Ön jogosult arra, hogy a Adatkezelőtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 

adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon, kivéve ha ezt egyéb 

jogszabályi rendelkezés nem teszi lehetővé. Az Ön kérése esetén a Adatkezelő az adatkezelés tárgyát 

képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amelyért a Adatkezelő ésszerű mértékű 

díjat számíthat fel. 

 
7.3 Helyesbítési jog (GDPR. 16. cikk) 

Ön jogosult arra, hogy az Ön kérésére Adatkezelőunk helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes 

adatokat valamint jogosult lehet arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

 

7.4 Törléshez való jog (GDPR. 17. cikk) 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó 

személyes adatokat, a Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje, bizonyos feltételek fennállása esetén. Ilyen feltétel lehet például, ha a 

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely miatt azokat kezelték, vagy ha Ön az 

adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A fentiek 

nem alkalmazandók például abban az esetben, ha a személyes adatok további kezelését jogszabály írja elő. 

 
7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR. 18. cikk) 

Ön jogosult arra, hogy az Ön kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést például abban az esetben, ha 

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát vagy ha úgy gondolja, hogy az adatkezelés jogellenes, és ellenzi 

az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Ha az adatkezelés korlátozás alá 

esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, illetve néhány, az 

Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott esetben lehet egyéb módon kezelni. 

 
7.6 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR. 20. cikk) 



 

4 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt megakadályozná a 

Adatkezelő. Ön ezzel a jogával alapvetően akkor élhet, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás és ha az 

adatkezelés automatizált módon történik. 

 
7.7 Tiltakozáshoz való jog (GDPR. 21. cikk) 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 

Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben a Adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha a Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 

okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A jelen 

pontba foglalt jogok gyakorlásán túl Ön jogosult panasszal élni az illetékes felügyeleti hatóságnál, továbbá, 

bírósághoz fordulni. (10. pont) 

 

8. Hozzájárulás visszavonása 

A személyes adatok kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor (3. pont) és Önnek bármikor jogában áll 

visszavonni a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulását (4. pont). A hozzájárulás visszavonását 

követően Adatkezelőunk megszűnteti az Ön személyes adatainak kezelését, azonban a hozzájárulás 

visszavonásának pillanatáig az érintett adatok kezelésére jogszerűen került sor. Az adatkezelésre vonatkozó 

hozzájárulás visszavonása azt eredményezi, hogy Ön nem vehet részt az adott kiválasztási folyamat további 

szakaszaiban vagy a Polimer más álláshirdetéseire nem jelentkezhet, azokról nem kap tájékoztatást/megkeresést 

9. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

A Polimer-nél automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik. 

10. Hol tároljuk a személyes adatait? 

A személyes adatainak tárolása a Polimer székhelyén történik papír alapon, illetve elektronikusan. 

11. Hová fordulhat jogorvoslatért? 
 
11.1  Az adatkezelőhöz történő panasz benyújtása 

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban vállalatunknál is élhet panasszal, az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén. 
 

Adatkezelő neve POLIMER Szolgáltató Kft. 
Székhely 3700 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 2. 
Elérhetőség E-mail: katalin.szuromi@borsodchem.eu 

Telefonszám: +36 48 / 522-208  
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11.2  A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti az alkalmazandó 

adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

 

 

 Bírósághoz fordulás 

Amennyiben a NAIH nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott 10.2 pontban említett panaszával, vagy három 

hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, 

vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-ban foglalt jogait, úgy 

jogosult bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a NAIH-al szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék 

vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani. Jogainak megsértése esetén 

a Polimer elleni bírósági eljárást a Miskolci Törvényszék vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt kell megindítani. 

12. Jelen tájékoztató időbeli hatálya 

Jelen Tájékoztató visszavonásig hatályos. A tájékoztató mindenkor legfrissebb verziója folyamatosan elérhető a 

Polimer Facebook oldalán valamint honlapunkon. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk, illetve időről 

időre frissíthetjük kiegészítések vagy módosítások közzétételével, ezért javasoljuk, hogy időközönként nézze át 

a tájékoztatót. 
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1. számú melléklet: Hozzájárulási nyilatkozat álláshelyre jelentkezők részére 

Hozzájárulási nyilatkozat álláshelyre jelentkezők részére 

 

Alulírott, 

Név: ……………………………………….. 

Szül. hely idő: …………………………….. 

Anyja neve: ………………………………..  

a Polimer Szolgáltató Kft-hez (3700 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 2.) álláskeresés céljából 

benyújtott pályázatomban / önéletrajzomban / motivációs levelemben foglalt személyes adataim a 

Polimer Kft. által, a pályázatom elbírálása céljából történő kezeléséhez  

(Kérjük X jellel jelölje a balra található négyzetekben önkéntes hozzájárulását) 

hozzájárulok. 

nem járulok hozzá.  

Kérem, hogy sikertelen pályázat esetén a Polimer Kft.  

(Kérjük X jellel jelölje a balra található négyzetekben önkéntes hozzájárulását) 

tárolja önéletrajzomat és személyes adataimat és jelen pályázat alapján keressen 
meg további álláslehetőségekkel a kiértesítést követő maximum 1 éven belül.  

semmisítse meg a személyes adataimat tartalmazó önéletrajzom fizikai és 
digitális példányát a pályázati döntés kiértesítése utáni 15 napon belül. 

Kijelentem, hogy a Polimer Kft. toborzási-kiválasztási eljárásával kapcsolatos adatkezelésre 

vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. 

Hozzájárulásom teljesen önkéntes és azt bármikor visszavonhatom. A hozzájárulásom 

visszavonását az általam megismert Toborzási tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tudom 

bejelenteni. 

 

Kelt: ………………………………………. 

………………………….. 

                                                                                                                     Aláírás 


