
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
a Max & Future Kft. kiválasztási folyamataira és állásinterjúira vonatkozóan 

 
Tisztelt Pályázó!  
Jelen tájékoztató azért készült, hogy Ön az online jelentkezését megelőzően előzetesen információt kapjon az állásra való jelentkezésével 
kapcsolatos lényeges adatkezelési körülményekről. Tájékoztatjuk, hogy pályázati anyaga elküldésével (a továbbiakban: „Pályázó”) hozzájárul 
ahhoz, hogy a Max & Future Kft. (a továbbiakban: „Társaság”), mint adatkezelő a jelentkezés során megadott személyes adatait a jelen 
tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.  

 
 

I. Fogalmak, vonatkozó jogszabályok  

 
I/1. A jelen tájékoztatóban használt fogalmak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartalommal bírnak, 

kivéve, ha a jelen tájékoztató eltérően határozza meg azokat.  

I/2. A jelen tájékoztatóban foglaltakra az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:  

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

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 (a továbbiakban: GDPR).  
 

II. Adatkezelés célja  

 
II/1. A Társaság a Jelöltek személyes adatait a kiírt, vagy a jövőben kiírandó egyes pályázatok/munkakörök 

betöltése, a megfelelő munkatárs keresése és kiválasztása, valamint a Pályázókkal történő hatékony 
kapcsolatfelvétel céljából kezeli.  

II/2. Az álláspályázatok lezárulását követően a ki nem választott jelentkezők személyes adatait a Társaság - a 
Pályázó erre irányuló, kifejezett, előzetes hozzájárulása esetén – további, legfeljebb 1 (egy) éves időtartamig 

kezeli annak érdekében, hogy esetleges újabb álláspályázat kiírása során a Pályázó számára ajánlatot tehessen.  
 

III. Kezelt adatok köre  

 
III/1. A Társaság a Jelöltek vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezelheti:  

-  név,  

-  elérhetőségek: lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, email cím,  

-  születési hely, idő,  
 

-  állampolgárság,  

-  anyja neve,  

-  a munkakörhöz szükséges kompetenciák: végzettség, nyelvismeret, egyéb készségek (pl. jogosítvány 

kategória),  

-  önéletrajz és abban szereplő információk,  

-  interjúk során elhangzott egyéb információk, szakmai tesztek azon információi, hogy a pályázó alkalmas-e,  

-  annak megjelölése, hogy milyen toborzási csatornán keresztül érkezik be az adott pályázat.  

 

III/2. A Társaság a kiválasztási folyamat során kizárólag a betölteni kívánt munkakörhöz kapcsolódó, azzal 

szorosan összefüggő adatokat kívánja kezelni (a jogszabályi előírásokkal összhangban), ezért kérjük, hogy 
pályázatában különleges személyes adatokat (pl. egészségügyi állapotra vonatkozó adatokat, politikai 

véleményre, vallásos meggyőződésre vonatkozó információkat) ne tüntessen fel.  

IV. Adatkezelés jogalapja  

 
IV/1. Az adatkezelés jogalapja a Pályázó előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása, melyet a Pályázó az 

alábbi módokon ad meg:  
- az állásinterjúnál és ahhoz köthető folyamatnál adja meg hozzájárulását;  



- az esetleges sikertelen álláspályázat lezárulását követő adatkezelés esetében a hozzájárulást a Pályázó a 
jelentkezés során online módon, az erre a célra rendszeresített rubrikába tett jelzés útján adja meg. 

 
V. Adatkezelés módja  

 
V/1. A Társaság a kezelt adatok körét papíralapon és elektronikus módon kezeli.  

V/2. Az elektronikus adatkezelés több módon valósulhat meg:  

- a Társaság honlapján keresztül,  

- a Társaság által használt max@max.hu e-mail címen keresztül. 

  
VI. Adatkezelés időtartama  

 

VI/1. Amennyiben a Pályázó nem járul hozzá, hogy személyes adatait a Társaság az esetleges sikertelen 
pályázatát követően is kezelje, úgy az adatok az adott pályázat lezárulását követően haladéktalanul törlésre 

kerülnek.  

VI/2. A Pályázó által megadott személyes adatokat - a Pályázó hozzájárulása alapján-, sikertelen pályázat 

esetében a Társaság meghatározott, 1 éves időtartamig kezeli, melyet követően a személyes adatok véglegesen 
törlésre kerülnek.  

VI/3. A Pályázó által megadott személyes adatokat sikeres pályázat esetén az adatkezelést a vonatkozó 
jogszabályi előírások, valamint a Társaság belső szabályzataiban meghatározottak szerint kezelik.  

 
VII. Adatkezelést végzők, a személyes adatokat megismerni jogosultak  

 

VII/1. A Pályázókra vonatkozó személyes adatok kezelését és feldolgozását a Társaság pénzügyi osztálya, 
valamint a Discantus Kft. munkatársai végzik.  

VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

VII/1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról: 

- az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és 
mennyi ideig kezeli, 

- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy 

kinek továbbította a személyes adatait. 

Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben 

teljesíti. 

 

VII/2. A helyesbítéshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait.. Az 
Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött 

levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti. 

 

VII/3. A törléshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi 

indokok valamelyike fennáll:  

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték; 

- Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

- az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 
kapcsolatosan került sor. 

A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről 
vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti. 
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VII/4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az 

alábbiak valamelyikének teljesülése esetén: 

- ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, 

amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos 

indokaival szemben. 

Az Adatkezelő a korlátozott 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 kezelheti. 

Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni. 

 

VII/5. A tiltakozáshoz való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait  

- közvetlen üzletszerzés céljából, 
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtásához, 
- az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából, 

- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.  

 

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen 

üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli. Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást 
indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt 

írásban tájékoztatja. 

 

VII/6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag 

megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását. 

 

VIII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

 
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel 

a megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. 
Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy 

a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak: 

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi 
elérhetőségeken: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 (1) 391 1400 

Fax: +36 (1) 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

- Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A 
per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 

tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 
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