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Adatkezelési tájékoztató  
a Saldinvest Kft-nek a foglalkoztatási jogviszony létesítésének előkészítéséhez, illetve 

kezdeményezéséhez kapcsolódó adatkezeléseihez  

 
1. Adatkezelő megnevezése  

  

Saldinvest Kft. (C-Med Rehabilitációs és Diagnosztikai Központ) továbbiakban Adatkezelő 
székhely: 1126 Budapest, Gyimes utca 9. I. emelet 
cégjegyzékszám: 01 09 688626;  
e-mail cím: info@cmed.hu;  
telefonszám: +36 22 200 6642 
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  
Dr. László Tünde 

drlaszlo@ujadatvedelem.hu 

telefonszám: +36 209537312 
 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja  
 

Az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra érkező pályázatok közül a jövendőbeli 
munkavállaló pályázatának kiválasztása. 

Adatkör  jogalapja  
A pályázó által az önéletrajzában és a 
pályázat mellékletében megadott személyes 
adatok  (különösen  természetes 
személyazonosító adatok, motivációs levél, 
elérhetőség).  

Az adatkezelés a GDPR* 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontján alapul, az a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez, pályázat 
elbírálásához szükséges.  

*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 szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.  

 

3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái  
 
Az Adatkezelő a kiválasztott pályázó foglalkozás-egészségügyi alkalmasságának megállapítása 

érdekében az Dr. Kulcsár és Társa Egészségügyi Kft. (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.), 

dr. Kulcsár Zsuzsanna üzemorvos, részére ad át a vizsgálat lefolytatásának kezdeményezéséhez 

szükséges adatokat.  

4. A személyes adatok tárolásának ideje  

Az álláspályázatokat az Adatkezelő a meghirdetett álláshely betöltését követő próbaidő végéig 

kezeli, majd a nyertes pályázó adatait kivéve azokat törli.  
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5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  
  

5.1. Határidő  
 
A Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 

legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít 

bele.   

 
5.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok  

 

A hozzáféréshez való jog  
Az érintett jogosult arra, tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

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

megismerje azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait 

• milyen jogalapon;  

• milyen adatkezelési cél miatt;  

• mennyi ideig kezeli;  

• a Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;  

• milyen forrásból származnak a személyes adatai;  

• a Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a 

profilalkotást is.  

A Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló 

kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív 

költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a 

Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy 

személyazonosságának egyezéséről. 

 
A helyesbítéshez való jog  
Az érintett kérheti, hogy a Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az 

érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Adatkezelő a kérést 

legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az 

érintett személyt.  

 
A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog  

Az érintett kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés 

korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés 

biztosításával) amennyiben  
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• vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Adatkezelő arra az időtartamra 

korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi 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; vagy  

• 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).  

 

A tiltakozáshoz való jog  
Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Adatkezelő a személyes 

adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően 

kezelné. Ebben az esetben a Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését 

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.  

 
A törléshez való jog  
Az érintett kérheti az Adatkezelőtől az adatai törlését a megőrzési időben bármikor. 

 
6. Jogorvoslathoz való jog  

 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során 
megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor javasoljuk, hogy először az 
adatkezelőhöz forduljon panaszával, mindent megteszünk, hogy a lehető leghamarabb 
orvosoljuk azt. Ön fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz, (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.9., E-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak 
védelme érdekében bírósághoz fordulni. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.  

  
  


