
1.számú melléklet 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  

Human Matrix Kft.  

  

Az Human Matrix Kft. az őt megbízó munkáltatói partnerei részére a munkaerő közvetítési tevékenység 

végrehajtása során adatkezelési tevékenységet végez. Az adatkezelési tevékenység kiterjed az érintett 

magánszemélyek személyes adatainak kezelésére, tárolására illetve továbbítására, a szabályzatban 

rögzített tartalommal, céllal illetve feltételekkel.  

 

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a megbízó munkáltató partnerek elvárásainak, 

pozícióleírásainak megfelelő munkavállalókat keressen, közvetítsen és a munkaerő közvetítés 

tevékenységet támogató adatbázist tartson fenn. 

Az adatkezelő az önéletrajzok, állás pályázatok beadásához internetes oldalt, jelentkezési lapot 

üzemeltet, továbbá e-mail-en keresztül fogadja a beérkező önéletrajzokat. 

Az adatkezelő a beérkezett önéletrajzokat 5 évig tárolja, kezeli, amennyiben az érintett ettől eltérően 

nem rendelkezik. Az adatkezelési idő lejárata időpontjában az adatkezelő tájékoztatja az érintettet az 

adatkezelési idő lejáratáról. Az érintettnek lehetőséget biztosít az adatkezelés meghosszabbítására, a 

kezelt személyes adatok módosítására, az adatkezelés korlátozására, illetve a kezelt adatok törlésére. 

Amennyiben az érintett az adatkezelés lejáratára vonatkozó tájékoztatásra nem válaszol, az adatkezelő 

törli az érintett személyes adatait az adatbázisából. 

Aktív státuszú álláskereső esetén az érintett hozzájárul, hogy a megadott adatainak megfelelő pozíciók 

esetén az az adatkezelő továbbítsa személyes adatait a megbízó munkáltatók részére. 

Passzív státuszú álláskereső esetén az adatgazda minden egyes alkalommal telefonon, vagy 

személyesen hozzájárulást kér az érintettől személyes adatainak egy konkrét pozícióra történő 

átküldéséhez. 

 

Adatkezelő: 

Human Matrix Kft. 

9700 Szombathely, Fürdő u. 4. 

Tel: +3694509798 

e-mail: info@humanmatrix.hu 

 

Kezelt adatok típusa  

Kezelt munkavállalói személyes adatok köre:  

Önéletrajz és kapcsolódó dokumentumok 

Név, születési név, születési idő, születési hely, anyja neve, családi állapot, fénykép, állandó és 

ideiglenes lakcím, telefonszám és e-mail cím, közösségi oldalakon elérhető profilok, 
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Iskolai végzettségek intézmény és időpont szerint, képzések intézmény és időpont szerint, 

nyelvtudás, munkaviszonnyal, munkatapasztalatokkal kapcsolatos információk, 

munkabeosztás, készségek 

Egyéb, személyes adatok 

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatása, melyet 

közvetlenül az adatkezelő részére biztosít. 

Az adatkezelés további jogalapja az érintett más adatkezelő részére, önkéntes hozzájáruláson alapuló 

adatszolgáltatása, melyben hozzájárul adatainak továbbítására további adatkezelők részére.  

Kezelt adatok nyilvántartása  

Az adatkezelő az adatokat saját tulajdonában lévő szerver számítógépén telepített adatbázis tárolja.  

Az adatkezelő biztosítja, hogy elektronikus rendszerein keresztül kizárólag az adat kezelésére jogosult 

adminisztrátorok férnek hozzá az adatokhoz.  

Az adatkezelő kijelenti, hogy a hozzáféréssel rendelkező munkavállalói a személyes és üzleti adatok 

kezelésével kapcsolatban titoktartási nyilatkozatot tesznek.  

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatok kezeléséhez alvállalkozót vehet igénybe. Az adatkezelő mind 

munkavállalói, mind az igénybe vett alvállalkozója tekintetében teljes körű felelősséget vállal.  

  

Kezelt adatok továbbítása harmadik fél részére  

Az adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt adatokat kizárólag az érintett álláskeresési céljainak érdekében, 

a szükséges tartalommal, az érintett előzetes írásos, vagy elektronikusan adott hozzájárulásával 

továbbítja harmadik fél részére.  

Harmadik félnek tekinti az adatkezelő a vele mindenkor szerződéses, vagy megbízásos jogviszonyban 

álló munkáltatókat. 

Az adatkezelő nem biztosít további harmadik fél részére hozzáférést az érintettek személyes adataihoz, 

adatbázisához. Nem nyújt harmadik fél részére adatbázis szolgáltatást, nem értékesíti a rendelkezésére 

álló személyes adatokat, információkat. 

A személyes adatokhoz való hozzáférés, módosítás biztosítása: 

Az adatkezelő a www.humanmatrix.hu internetes oldalon, és elektronikus levélben biztosít 

üzenetküldési lehetőséget a személyes adatok módosítására.  

A személyes adatok „elfeledtetéséhez” való jog: 

Az adatkezelő a www.humanmatrix.hu internetes oldalon, és elektronikus levélben biztosít 

üzenetküldési lehetőséget a személyes adatok törlésére, elfeledtetésére.  

Tiltakozáshoz való jog: 

Az adatkezelő biztosítja a tiltakozáshoz való jogot. Az ezzel kapcsolatos megkeresésekre 30 napon belül 

válaszol. Elutasítás esetén az adatkezelő köteles megindokolni az elutasítást. 
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Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásához való jog: 

Az adatkezeléshez hozzájáruló személynek bármely időpontban joga van visszavonni az adatkezeléshez 

való hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érintheti a visszavonásig eltelt időben jogszerűen 

végzett adatkezeléseket, illetve a visszavonás után - a hatályos  jogszabályokban előírt – adattárolási 

tevékenységet. 

Adathordozhatóságra való jog: 

Az érintett magánszemélynek joga van az adatkezelő rendelkezésére bocsájtott, vagy rá vonatkozó 

adatokat rendezett, áttekinthető módon, elektronikus formában megkapja, azokat más adatkezelő 

részére továbbítsa. 

Adatkezelés korlátozásának joga: 

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. 

Felügyelethez beadott panasz jog: 

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos 

tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az 

érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó 

szabályozást. 

Az érintett panaszát benyújthatja közvetlenül az adatkezelőhöz, aki 30 napon belül kivizsgálja azt, és 

írásban – vagy elektronikus úton – tájékoztatja a vizsgálat eredményéről. 

Az érintett panaszát benyújthatja a felügyeleti szerv részére: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1530  Budapest, Pf.: 5. 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Tel: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,   http://naih.hu 
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Gyermekre vonatkozó személyes adatok kezelése: 

Gyermek, különösen a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak 

kezelése csak abban az esetben történik meg, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet 

gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotási tevékenység az adatkezelés során: 

Az adatkezelő rendszereiben alkalmaz kulcsszavas keresési lehetőséget, de nem alkalmaz olyan 

informatikai megoldásokat, amik az egyes érintettek személyes adataira vonatkozóan 

összehasonlításokat, elemzéseket, különböző szempontok szerinti csoportosításokat hajt végre, és 

használja fel a keletkezett adatokat. Így különösen nem használja fel az adatokat marketig, értékesítési 

célzattal. 

Az adatkezelés megszűnése  

Az adatkezelő a beérkezett önéletrajzokat szerint 5 évig tárolja, kezeli, amennyiben az érintett ettől 

eltérően nem rendelkezik. Az adatkezelési idő lejárata időpontjában az adatkezelő tájékoztatja az 

érintettet az adatkezelési idő lejáratáról. Az érintettnek lehetőséget biztosít az adatkezelés 

meghosszabbítására, a kezelt személyes adatok módosítására, az adatkezelés korlátozására – passzív 

állományba vétel-, illetve a kezelt adatok törlésére. 

Amennyiben az érintett az adatkezelés lejáratára vonatkozó tájékoztatásra nem válaszol, az adatkezelő 

törli az érintett személyes adatait az adatbázisából. 

Az adatkezelés megszűnik az érintett erre irányuló kérése esetén.  

  

2018.05.10.  

Human Matrix Kft.  

 


