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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE 
 
1. BEVEZETÉS 
 

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a GABLINI Cégcsoport – jelen Tájékoztató 
2. pontjában felsorolt tagok közül az érintett pályázóval kapcsolatba kerülő – tagjával (a továbbiakban: 
Adatkezelő vagy Munkáltató) munkaviszonyt létesíteni kívánó természetes személyekre (a továbbiakban 
együtt: Pályázó vagy Pályázók) terjed ki; tájékoztatja a Pályázót az adatkezelési elvekről, valamint a Pályázónak 
az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. 
A jelen Tájékoztató tárgyi hatálya a Pályázó Munkáltatóval mint adatkezelővel létesítendő jogviszonyával 
kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatokra terjed ki.  

 
2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
 
2.1. Adatkezelő: GABLINI Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 1141 Budapest, Nótárius utca 5-7. 
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: 01-10-045540 
Adószám: 13823564-4-42 
E-mail: iroda@gablini.hu 

 
2.2 Adatkezelő: GABLINI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1141 Budapest, Nótárius utca 5-7. 
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: 01-09-563276 
Adószám: 13823564-4-42 
E-mail: iroda@gablini.hu 

 

2.3 Adatkezelő: GABLINI PREMIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1141 Budapest, Nótárius utca 5-7. 
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: 01-09-912090 
Adószám: 14617733-4-42 
E-mail: iroda@gablini.hu 
 

2.4. Adatkezelő: G-F '92 Ingatlan- és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1141 Budapest, Nótárius utca 5-7. 
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: 01-09-260686 
Adószám: 10801833-4-42 
E-mail: iroda@gablini.hu 

 
3. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 

 
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 

- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 10. § (3) bekezdése. 
- A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban használt alapvető fogalmak részletes jelentését 

a Szabályzat vonatkozó fejezete tartalmazza. 
 

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA  
 

Az adatkezelés célja a munkaviszony előkészítése és létesítése. 
 
5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI  
 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja (az érintett hozzájárulása). 
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6. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA, JOGALAPJA 

 

Adatkezelés alanya, jellege, célja Adattípusok 

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás; az 

Adatkezelő által legalkalmasabbnak ítélt Pályázó 

kiválasztása a meghirdetett munkakör betöltése 

érdekében. 

- a Pályázónak az Adatkezelő által közzétett 

álláshirdetésben megjelölt és elvárt személyes 

adatai (a Pályázó neve, telefonszáma, e-mailcíme, 

korábbi munkatapasztalatára, végzettségére, 

képzettségére vonatkozó adatok, szakmai 

referenciában rögzített adatok, önéletrajz) 

- a Pályázó által benyújtott pályázati anyagban 

szereplő, valamint a meghallgatás során a Pályázó 

által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

további személyes adatai (pl. motivációs levél) 

 
Amennyiben a Pályázó a pályázatát, illetve az abban foglalt személyes adatokat a pályázatra történő jelentkezés 
céljából az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy kell tekinteni, hogy a Pályázó a fentebb rögzített 
személyes adatai tekintetében hozzájárul ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő a jelen tájékoztató 
rendelkezései szerint kezelje. A Pályázó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amely 
egyúttal az állásra történő jelentkezése visszavonásának is minősül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
Az adatok megismerésére jogosultak köre: vezérigazgató, illetve a közvetlen szakmai felettes, de ez utóbbi csak 
a munkakör betöltéséhez szükséges kiválasztási folyamatban elengedhetetlenül szükséges mértékben. 
 

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
 

Adat típusa Megőrzési időtartam 

A Pályázónak a munkaviszony létesítése 
érdekében kezelt valamennyi személyes adata 

- a Pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, ennek 
hiányában 

- a pályázat beérkezésétől számított 30 (harminc) 
napig;  

- amennyiben ahhoz a Pályázó külön hozzájárul (a 
jelen adatkezelési tájékoztató 1. számú mellékletét 
képező nyilatkozat tartalma szerint), az Adatkezelő 
az adatokat a pályázat beérkezésétől számított 1 (egy) 
évig kezeli annak érdekében, hogy az Adatkezelő a 
pályázatokhoz hozzáférést, módosítást és további 
pályázati lehetőségeket biztosítson a Pályázó részére; 
azzal, hogy a Pályázó ebben az esetben is jogosult a 
hozzájárulását bármikor visszavonni, továbbá a 
pályázati adatok a pályázat beérkezésétől számított 1 
(egy) év elteltével törlési eljárás keretében 
automatikusan törlésre kerülnek; 

- a munkaviszony létesítésére irányuló szerződéskötés 
esetén az Adatkezelő az adatokat a Munkáltatói 
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat és 
Tájékoztató szerint az ott meghatározott ideig. 

 

 
8. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS 
 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatfeldolgozásra azon személyek köre jogosult, amelyek 
feladatellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen. 

 
Az Adatkezelő a Pályázó személyes adatai tekintetében jelenleg adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 
 
Az adatfeldolgozó igénybevétele esetén a változással az Adatkezelő minden esetben frissíti jelen Tájékoztatót. 
  
Az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó további adatfeldolgozót igénybe vehet. Az igénybe vett további 
adatfeldolgozóról az Adatkezelőt az adatfeldolgozó tájékoztatni köteles, ezt követően az Adatkezelő a további 
adatfeldolgozó személyét jelen Tájékoztatóban köteles feltüntetni. 
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Az Adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba 
foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére. 
 
Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján rögzíti, hogy harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére nem továbbít általa kezelt, az álláspályázóval összefüggő személyes adatot. 
 

9. AZ ÉRINTETT JOGAI:  
 

Az érintett jogosult személyes adatai kezelését illetően az adatkezelőtől 

- tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről; 

- kérni a hozzáférést személyes adataihoz; 

- a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni; 

- az adatkezelés korlátozását kérni; 

- tájékoztatást kapni azon címzettekről, akikkel helyesbítéssel, törléssel vagy az adatkezelés korlátozásával 
érintett személyes adatát közölték; 

- tiltakozni a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés ellen. 
 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelőnél nem történik automatizált módon adatkezelés, így az 
adathordozhatósághoz, valamint az automatizált döntéshozatal elleni tiltakozáshoz való jog nem illeti meg a 
munkavállalókat. 

 
Az Adatkezelő a Pályázóktól érkezett kérelmekkel kapcsolatos döntését a kérelem beérkezését követő 30 
(harminc) napon belül köteles az érintettel közölni. 

 
 TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG 
 

A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatást kérjenek az adatainak kezelésével 
kapcsolatosan. Az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi 
információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 
világosan és közérthetően megfogalmazva köteles nyújtani, különösen a gyermekeknek címzett bármely 
információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat 
is - kell megadni.  

 
A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA 
 
Az érintett jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni, a visszavonás azonban nem 
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 
 
AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA 

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

 
a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy 

közölni fogják; 
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 
e) 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; 
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben 

az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 
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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 ELFELEDTETÉSHEZ 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) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 kivéve, ha az adatkezelés szükséges  
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése céljából. 
- a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 

amennyiben az említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az 
adatkezelést; vagyjogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG 
 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 
teljesül: 
a) 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; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 
indokaival szemben. 

 
Ha az adatkezelés 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. 
 
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának 
feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VAGY TÖRLÉSÉHEZ, ILLETVE AZ ADATKEZELÉS 

KORLÁTOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG 
 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
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A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 

 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján 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. 
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy 
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást 
is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok 
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem 
kezelhetők. 
 
Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból 
végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

 
PANASZ ÉS JOGORVOSLAT 
 
Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, 
továbbá bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel 
összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. 

 
A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levélcím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Bírósági jogorvoslat esetén a perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett 
személy választása szerint – az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is 
megindítható. 

 
A fenti jogaik tiszteletben tartása mellett kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz 
vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb 
megoldása érdekében – keressék meg társaságunkat. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A „Rövid adatkezelési tájékoztató pályázók részére” elnevezésű dokumentumot megismertem és annak alapján 
hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a pályázat kapcsán megismert személyes adataimat a pályázat beérkezésétől 
számított további 1 (egy) évig kezelje annak érdekében, hogy az Adatkezelő a pályázatokhoz hozzáférést és további 
pályázati lehetőségeket biztosítson a részemre és ennek érdekében velem a kapcsolatot felvegye. 
 
……………………, ………………………….. 
 

 
 

………………………………. 
Pályázó 


