
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE

Jelen  adatkezelési  tájékoztató  célja,  hogy  az  Oppenheim  Ügyvédi  Iroda  által  meghirdete  álláshelyekre
jelentkező  személyek  (Pályázó)  számára az  általános  adatvédelmi  rendelet  (GDPR),  valamint  az  információs
önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  (Infotv.)  rendelkezéseivel
összhangban tájékoztatást nyújtson a jelentkezési eljárással összefüggő adatkezelésekről.

1. ADATKEZELŐ

Adatkezelő neve: Oppenheim Ügyvédi Iroda 
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi u. 12.
E-mail cím: karrier@oppenheimlegal.com
Telefonszám: +36 1 486 2200
Weboldal: www.oppenheimlegal.com 
továbbiakban: Oppenheim vagy Adatkezelő

2. AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA, JOGALAPJA, MEGŐRZÉSI IDŐ

Az Adatkezelő által végze  adatkezeléseket az alábbi táblázat tartalmazza.

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉRINTETT ADATOK JOGALAP MEGŐRZÉSI IDŐ

Az Adatkezelő által 
legalkalmasabbnak ítélt 
Pályázó(k) kiválasztása az
Adatkezelő által 
meghirdete  álláshelyek 
betöltése érdekében.

- Pályázó neve, 
elérhetősége;

- Pályázó által 
feltöltö  önéletrajz 
(Pályázó korábbi 
munkatapasztalata, 
végze sége, 
nyelvtudása, stb.)

GDPR 6. cikk (1) b) pont –
munkaszerződés 
létrehozása

Sikeres pályázat esetén: 
A munkaszerződés 
aláírásáig.

Sikertelen pályázat 
esetén: A meghirdete  
álláshellyel kapcsolatos 
kiválasztási folyamat 
lezárását követő 2 
hónap.

A Pályázóval folytato  
kommunikáció 
lebonyolítása (pl. interjúk
megszervezése, 
szükséges 
dokumentumok aláírása, 
stb.).

- Pályázóval folytato  
kommunikáció 
tartalma.

GDPR 6. cikk (1) b) pont –
munkaszerződés 
létrehozása

A munkaszerződés 
aláírásáig.

Kiválasztás lefolytatása 
(interjúztatás, 
kompetencia tesztek, 
stb.).

- Interjúanyagok, 
szakmai tudást 
felmérő 
kompetencia tesztek 

GDPR 6. cikk (1) b) pont –
munkaszerződés 
létrehozása

A munkaszerződés 
aláírásáig.

A Pályázóval történő 
kapcsola elvétel 

- Pályázó neve, 
elérhetősége;

GDPR 6. cikk (1) a) pont –
hozzájárulás

A hozzájárulás 
visszavonásáig, de 



ADATKEZELÉS CÉLJA ÉRINTETT ADATOK JOGALAP MEGŐRZÉSI IDŐ

megüresedő álláshely 
esetén.

- Pályázó által 
feltöltö  önéletrajz 
(Pályázó korábbi 
munkatapasztalata, 
végze sége, 
nyelvtudása, stb.)

A hozzájárulás bármikor 
visszavonható (ld. 
alább). A hozzájárulás 
visszavonása azonban 
nem érin  a 
hozzájáruláson alapuló, 
visszavonás elő  
adatkezelés 
jogszerűségét.

legfeljebb 1 évig.

3. CÍMZETTEK

A Pályázó személyes adataihoz az Adatkezelő munkaerő-kiválasztási eljárásában résztvevő tagjai férnek hozzá. Az
Adatkezelő a Pályázó személyes adatait az ada eldolgozókon kívül harmadik személyek részére nem továbbítja.

4. ADATTOVÁBBÍTÁS

a) Az Adatkezelő által igénybe ve  ada eldolgozó(k):

ReComp Informa ka Zrt. (rendszergazda).

b) Az Adatkezelő a Pályázó személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

5. ÉRINTETTI JOGOK

JOG AZ ADOTT JOG TARTALMA

Az adatokhoz való hozzáférés

Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes
adatát.  Amennyiben  igen,  további  információkat  is  az  Ön
rendelkezésére  bocsátunk,  amely  az  adatok  kezelésére
vonatkozik.

A helyesbítéshez való jog Kérés  esetén  pontatlan  személyes  adatait  javítjuk
(helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.

A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén
töröljük személyes adatait:

- már nincs szükségünk személyes adataira abból a 
célból, amelyből azt gyűjtö ük;

- Ön visszavonta a hozzájárulását;
- Ön ltakozo  az adatkezelés ellen (és nincs más 

jogszerű ok az adatkezelésre);
- jogellenesen kezeltük adatait;
- jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

Az adatkezelés korlátozásához 
való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:
- vitatja az adatok pontosságát;
- az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy 

az adatokat töröljük;
- nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli 

azokat;
- Ön ltakozo  az adatkezelés ellen.
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JOG AZ ADOTT JOG TARTALMA

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk)
egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

Az adathordozhatósághoz való 
jog

Kérésére  odaadjuk  Önnek  személyes  adatait,  amelyeket  Ön
bocsáto  rendelkezésünkre.  Ezen  adatokat  Ön  jogosult  más
adatkezelőnek továbbítani.

A ltakozáshoz való jog

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az
adatkezelés ellen ltakozni (feltéve, hogy az adatkezelés jogos
érdekünk  alapul).  Ekkor  nem  kezeljük  tovább  az  adatokat,
kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek  az  Ön jogaival,  érdekeivel,  szabadságaival  szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hozzájárulás visszavonása

A  hozzájárulását  bármikor  visszavonhatja  az  alábbi
elérhetőségen.  A  hozzájárulás  visszavonása  nem  érin  a
hozzájáruláson  alapuló,  a  visszavonás  elő  adatkezelés
jogszerűségét.

- E-mail: karrier@oppenheimlegal.com
- Postai úton a következő címre küldö  levélben: 1053 

Budapest, Károlyi u. 12.

Panasz benyújtása

Ön  jogosult  arra,  hogy  panaszt  tegyen  egy  felügyele
hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése
során  nem  tarto uk  be  a  jogszabályi  követelményeket.  A
magyar felügyele  hatóság elérhetőségei:
Nemze  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 1 391 1400
honlap: www.naih.hu 
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