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Adatkezelési Tájékoztató 
 

az önéletrajzok, álláspályázatok kezeléséről 
 

Tisztelt Pályázó! 
 
Az ista Magyarország Kft., mint adatkezelő a humánerőforrás gazdálkodásához, leendő munkavállalóinak 
kiválasztásához kapcsolódó tevékenységének megvalósítása céljából folytatott adatkezeléséről – a GDPR 12. 
cikkével összhangban - az alábbiakban ad részletes tájékoztatást.  
 
Kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbi adatkezelési tájékoztatót! 

 

Az adatkezelő neve, elérhetőségei 

ista Magyarország Méréstechnika Szervíz Korlátolt Felelősségű Társaság  
Postacím: 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6. 
Cégjegyzékszám: 01 09 466896 
E-mail cím: karrier@ista.hu; adatvedelem@ista.hu 
Telefonszám: +361882 7385 
Honlap: https://www.ista.com/hu/ 
Képviseli: dr. Uzonyi Zoltán, ügyvezető 
 

Mi hatalmaz fel minket, hogy kezelhetjük az Ön személyes adatait? 
(az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere) 

 

Az ista Magyarország Kft. az Ön személyes adatainak kezelésére azért jogosult, mert Ön  
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában foglaltak és  
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az önéletrajzának, pályázatának ista Magyarország Kft. részére 
történő megküldésével, átadásával hozzájárult. 

Miért kezeli az ista Magyarország Kft. az Ön személyes adatait? (az adatkezelés célja) 

Az Ön személyes adatai kezelésének célja az ista Magyarország Kft. részére benyújtott álláspályázatok, 
önéletrajzok kezelése, az álláskeresők (jelen Tájékoztatóban foglalt ideig történő) nyilvántartása, a jelentkezők 
személyre szabott értesítése, állásinterjúk szervezése. 

Mely adatait kezeljük? (a kezelt személyes adatok köre) 

Az ista Magyarország Kft. az Ön pályázatát, önéletrajzát, az abban Ön által megadott személyes adatokat kezeli. 
Kérjük, hogy az adatminimalizálás érdekében csak olyan személyes adatok megadására szorítkozzon, amely 
Ön szerint a munkaviszony létesítése és a pályázott munkakör betöltése szempontjából elengedhetetlen. 
Kérjük, kerülje a szenzitív adatok megadását (politikai, vallási nézet, etnikum stb.), az ista Magyarország Kft. az 
ilyen adatok kezelését nem végzi, az ilyen adatokat törli, azok szükségtelen megadásáért nem vállal 
felelősséget. 

Meddig tároljuk az önéletrajzát? (az adatkezelés időtartama) 

Az ista Magyarország Kft. álláskeresőkre vonatkozó adatbázist tárol, azaz pályázatát annak elutasítása esetén is 
megtartja és tárolja a beérkezést követő 24 hónapig, amennyiben Önnek megfelelő pozíció áll nyitva a cégnél, 
felvesszük Önnel a kapcsolatot. 24 hónap elteltével az önéletrajzokat töröljük. 
Amennyiben az ista Magyarország Kft. sikeres kiválasztást követően Önnel munkaviszonyt létesít, úgy Önre a 
munkavállalókra vonatkozó adatkezelés vonatkozik, melyről az ista Magyarország Kft., mint leendő 
munkáltatója külön íven ad tájékoztatást. 

Hogyan és hol óvjuk az Ön személyes adatait? (adatbiztonsági intézkedések) 

Az ista Magyarország Kft. gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megtette azokat a technikai és 
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szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi 
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés ellen. Az ista Magyarország Kft. megfelelő jogosultsági szinteket hozott létre a 
személyes adatokhoz való hozzáféréshez, a papír alapú iratokat székhelyén kulccsal zárt szobában, a digitalizált 
adatokat megfelelő technikai védelem mellett őrzi. 

Ki láthatja még az Ön személyes adatait az ista Magyarország Kft.-n kívül? 
(adattovábbítás, adatfeldolgozó(k) 

Az Ön munkaviszonnyal összefüggő személyes adatainak megismerésére, kezelésére a munkáltatói jogkör 
gyakorlója, az ista Magyarország Kft., erre felhatalmazott, személyzeti ügyekért felelős munkavállalói 
jogosultak.  
 
Szükség esetén személyes adatait az alábbi, általunk igénybe vett adatfeldolgozó is láthatja: 

 
Molehand Szolgáltató Kft. 
Cím: 1162 Budapest, Viola utca 4. 
Cégjegyzékszám: 01-09-953722 
 
Az ista Magyarország Kft. jogszabály alapján kötelezhető a nyomozóhatóságnak, rendőrségnek, bíróságnak az 
Ön személyes adatainak átadására, amennyiben erre vonatkozó kötelezést, felhívást kap vagy az hatósági 
ellenőrzés alkalmával indokolt. 
 
Külföldre és további harmadik személy részére, statisztikai célra történő adattovábbítás nem történik. 

Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei a személyes adatkezeléssel kapcsolatosan 

Önt az adatkezelés időtartamán belül – az Infotv. 14-23. §  és a GDPR 15., 17.,18., 21. cikkei szerint – megilleti: 
-       a tájékoztatáshoz való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az ista Magyarország 
Kft.-től a személyes adatainak kezeléséről. Az ista Magyarország Kft. a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb idő alatt, írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – 
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  
-       zárolásához való jog (a GDPR szerinti kötelező adatkezelés esetének kivételével): Ön kérheti, hogy az ista 
Magyarország Kft. törlés helyett zárolja az adatot, ha olyan célt jelöl meg (pl. nyomozás, bűncselekmény 
felderítése), amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  
-    az adatok törléséhez /elfeledtetéshez/ való jog (kötelező adatkezelés esetének kivételével): Ön kérheti, 
hogy az ista Magyarország Kft. törölje személyes adatait, a GDPR 17. cikk a)-f) pontjában foglalt esetekben. 
-       tiltakozás joga (a GDPR szerinti kötelező adatkezelés esetének kivételével) pl. közvetlen üzletszerzési cél, 
kéretlen direktmarketing igazolása esetén.  

 
Amennyiben Ön szerint az ista Magyarország Kft. megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi 
rendelkezést, kérjük, forduljon elsősorban hozzánk az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés 
megszüntetése érdekében. Ennek eredménytelensége esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c.;, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve  Infotv. 22.§-ában meghatározottak szerint 
bírósághoz fordulhat. 

 
Budapest, 2018. május 25. 
 

ista Magyarország Kft. 
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