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Adatkezelési szabályzat
Tájékoztatás személyes adat kezeléséről
Jelen tájékoztató az Nyugodt Erő Nyugdíjas Szövetkezet on-line regisztrációs folyamatában
történő, valamint az Adatkezelő szolgáltatásai során kezelt személyes adatkezelésre
vonatkozik. Adatkezelő, mint a www.nyugodtero.hu domain név alatt elérhető Weboldal
üzemeltetője, ezúton teszi közzé a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint az
Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó
tájékoztatást.
A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe
vételével a Weboldalra látogató, valamint az Adatkezelő szolgáltatásait igénybevevő
Felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett) elfogadják a jelen Adatkezelési
tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a
Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a
jelen Tájékoztatót.
Az adatkezelésre jogosultak köre
Az Adatkezelő (Nyugodt Erő Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet székhely: 7940 Szentlőrinc,
Kodolányi utca 13. Levelezési cím: 7618 Pécs 18. számú Posta, Pf. 20.; e-mail:
nyugodtero@nyugodtero.hu; Cg. 02-02-060484;) adatkezelésre feljogosított munkavállalói, a
vele szerződéses jogviszonyban álló, együttműködő partnerei, valamint munkaerő
közvetítésre, toborzásra vonatkozóan vele szerződéses kapcsolatban álló partnerei.
Az Adatkezelő az Érintett adatainak védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat
a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra
kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során
a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses
partnereink, megbízóink felelőssége, melyért a Nyugodterő Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
nem vállal felelősséget.
A Nyugodt Erő Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen
formában nem bocsátja rendelkezésre a felhasználóra vonatkozó információkat más
cégeknek, magánszemélyeknek, vagy bármilyen harmadik személynek.
Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra. Az
adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt, minden egyes adat tekintetében
megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az
adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem
hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.
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Az adatkezelés célja
Az Érintett adatainak Adatkezelő által készített álláskereső adatbázisban való rögzítése,
kezelése (összegyűjtése, tárolása, rendszerezése, felhasználása, törlése), feldolgozása,
továbbítása olyan harmadik személyek felé, akik az adatbázist munkaerő-keresés céljából
használják.
Adattovábbítás
Az Érintett adatait, önéletrajzát, az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, a
jövőbeli elhelyezkedése, munkavállalása érdekében az Adatkezelővel szerződéses
jogviszonyban álló partnerek, megrendelők részére, mint jövőbeli munkáltatók részére
továbbítja, azt követően, hogy a megrendelők által megjelölt pozíciókra az Érintett
foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálta és úgy ítélte meg, hogy Érintett a munkáltató
által támasztott elvárások alapján alkalmas lehet a pozícióra.
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre
A regisztráció során minimálisan kötelezően megadandó adatok az alábbiak: Név, e-mail cím,
telefonszám, település (ahol dolgozni szeretne).
Opcionálisan megadható adatok:
állampolgárság, nem, születési dátum, nyugdíjazás időpontja, végzettség, tartózkodási hely, fő
foglalkozás, szakmai tapasztalat, betöltendő munkakörrel kapcsolatos igények, stb.
Érintettnek lehetősége van arra is, hogy e-mailen, vagy az Adatkezelő által működtetett
irodákban történő személyes beszélgetés (a továbbiakban: Interjú) során a külön erre
rendszeresített adatlapon (a továbbiakban: Adatlap) megadja adatait, továbbá a betöltendő
munkakörrel kapcsolatos igényeit, annak érdekében, hogy a megfelelő állásajánlattal keresse
meg az Adatkezelő. Az Adatlapon az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kizárólag az
Érintett azon adatainak felvételére kerül sor, amelyek a szövetkezeti tagsághoz, illetve az
álláskereséshez szükségesek.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatkezelő azzal, hogy a személyes adatokat kezeli még
nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó számára állást, vagy
munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít.
Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címére
levélben tájékoztatót küldjön az adatainak megfelelő állásajánlatokról, az Adatkezelő
szolgáltatásairól.
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, az Érintett hozzájáruló
nyilatkozatának visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén a jelen
tájékoztatóban foglaltak szerint kezelt adatokat az Adatkezelő automatikusan törli.
Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok felvétele és kezelése az Érintettnek az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul. A jelen tájékozatóban foglaltak megismerésének
igazolását Érintett www.nyugodtero.hu Weblapon a regisztrációval-, a személyesen kitöltött
Adatlapon a jelölőnégyzet kipipálásával adja meg.
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Az adatok megismerésére jogosultak
Az Érintett adatainak megismerésére az Adatkezelő, valamint azon Munkáltatók jogosultak,
amely Munkáltatók részére az Érintett a személyes adatainak továbbításához kifejezetten
hozzájárult.
Felelősség
Felhasználót terheli a felelősség a szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott személyes
adatok és információk a valóság tartalmáért és minden olyan kárért, melyet a Felhasználó
által megadott személyes adatok és információk valótlansága okoz.
Amennyiben Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy Felhasználó nem a saját személyes
adatait adja meg, és ezzel jogszabályt sért, vagy Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás keretein
belül megszerzett adatokat jogszabályt sértő módon felhasználja, vagy jelen adatvédelmi
nyilatkozat rendelkezéseit megszegi, Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket a jogi
felelősségre vonás érdekében, illetve károkozás esetén kár megtérítése érdekében.
A Nyugodt Erő Nyugdíjas Szövetkezet a www.nyugodtero.hu Weblapon közölt információkat a
jogszabályokkal való összhangban teszi, ennek ellenére nem vállal felelősséget a Weblapon
előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért, és fenntartja a jogot arra, hogy
értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre.
A www.nyugodtero.hu Weblapon található információkon alapuló bármilyen döntés a
Felhasználó saját felelőssége. A Nyugodt Erő Nyugdíjas Szövetkezet nem vállal felelősséget a
Weblapon található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából
vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
A www.nyugodtero.hu Weblapon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve
azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes
használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a
Nyugodt Erő Nyugdíjas Szövetkezet kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
Tájékoztatás
Az Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről. Az Adatkezelő köteles a tájékoztatást legfeljebb 30 napon belül az Érintett
kérelmére írásban, közérthető formában ingyenesen megadni. Amennyiben a tájékoztatást
kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz már
benyújtott, költségtérítés állapítható meg, amelynek összege visszatérítendő, ha az adatokat
jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatás
megtagadása esetén az Érintett bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Adatok módosítása, törlése, zárolása
Az Érintett az Infotv. 17. § rendelkezései szerint az Adatkezelőtől kérheti személyes adatainak
helyesbítését, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll. Az Érintett kérheti személyes adatainak
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törlését. Az Érintett kérheti személyes adatainak zárolását. Az így zárolt személyes adat
kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat
törlését kizárta.
Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti
kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat,
továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
Az Érintett az Infotv. 21. § rendelkezései szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha
-

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy az adatátvevő vagy harmadik személy
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

-

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,

Az Adatkezelő a tiltakozást köteles legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak
eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatni. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbított, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő e tiltakozás
kapcsán hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a tiltakozás elbírálására
irányadó határidőt elmulasztja, az ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy
zárolás iránti kérelem, hozzájárulás visszavonása, tiltakozás) Adatkezelő felé a jelen
tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken teheti meg.
Jogorvoslati lehetőség
Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjék. Amennyiben azonban az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes
adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte,
-

az illetékes törvényszékhez fordulhat (de választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a bírósági eljárást), vagy

-

vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál,
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
ügyfélszolgálat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
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Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre
különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt
kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő
kezelését.
A tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem, kijelentem, hogy adataimat önkéntesen
adom meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulok.
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