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Általános rendelkezések
Bevezetés
Az Bright-Minds Kft. (adószáma: 26126719-2-42, székhelye: 1163 BP. Veres Péter út 51.) valamennyi
adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.
Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.bright-minds.eu webcímen.
A Vállalkozás kiemelten fontosnak tartja a tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelés
magyarországi jogszabályi feltételeinek valamint az EU irányelvnek megfeleltetést és fenntartja
magának a jogot jelen Szabályzat módosítására.
A Szabályzatban foglaltak értelmében garanciát vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan
kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok
biztonságát megóvja.
A Szabályzat és annak értelmezésével kapcsolatos illetve Bright-Minds Kft. szolgáltatásainak
igénybevétele során felmerült kérdésekről, esetleges problémákról tájékoztatást a www.brightminds.eu weboldalon a „Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségeken, vagy elektronikus
formában az info@bright-minds.eu e-mail címre megküldve tehetők fel.
1. A Szabályzat célja és hatálya
1.1. A Szabályzat célja
Jelen Szabályzat a cég (továbbiakban: Vállalkozás) kezelésében lévő személyes adatok tekintetében
a legfontosabb adatvédelmi szabályokat tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel,
adatfeldolgozással és adattovábbítással kapcsolatos követelményekre.
A Szabályzat célja, hogy az Információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv) és a Vállalkozás működésére vonatkozó egyéb
jogszabályok alapján határozza meg a Vállalkozás által kezelt személyes adatok védelme, továbbá
azok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében az adatvédelmi előírások és az
adatbiztonsági követelmények érvényesüléséhez szükséges szabályok előírása.
A Szabályzat alkalmazási köre kiterjed a Vállalkozás minden adatkezelésére és a Vállalkozás
megbízása alapján történő adatfeldolgozásra, beleértve az adatkezelés minden elemét, függetlenül
attól, hogy az elektronikusan vagy papír alapon történik.
1.2. A Szabályzat hatálya
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Vállalkozás teljes körű feladat- és hatáskörének ellátására,
illetve a Vállalkozás valamennyi alkalmazottjára, valamint szerződéses vagy egyéb munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban együttesen: foglalkoztatottak).
1.3. A Szabályzat jogi háttere
A Szabályzat jogi alapját az alábbi jogszabályok képezik, valamint az alábbi belső irányítási
eszközökkel alkotja az adatvédelemre, adatbiztonságra vonatkozó teljes szabályozást:
a) Magyarország Alaptörvénye;
b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.);
d) Az Európai Parlament és a Tanácsa (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi
rendelet)
e) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);
f) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
g) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII
törvény (Grt.);
h) 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
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i) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ("Mt.")
j) a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet ("Kormányrendelet").
1.4. Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak
A Szabályzat alkalmazásában:
1.érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
2.személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3.különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy
más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre
vonatkozó személyes adat,
b)az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
4.bűnügyi személyes adat:a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények
felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az
érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5.közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma
alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6.közérdekből nyilvános adat:a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből
elrendeli;
7.hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat
- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
8.tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
9.adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10.adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11.adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
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12.nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés:az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
14.adatmegjelölés:az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15.adatzárolás:az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;
16.adatmegsemmisítés:az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17.adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
18.adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
19.adatfelelős:az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20.adatközlő:az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot
- az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
21.adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22.harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
23.EGT-állam:az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai,
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez;
24.harmadik ország:minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
25.kötelező szervezeti szabályozás:több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is
tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az
adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a
harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy
adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
27. adatbiztonság: az a dinamikusan változó állapot, amikor az adat – megjelenési formájától
függetlenül – folyamatosan fejlődő technikai/informatikai védelmet élvez, azaz ilyen szempontú
bizalmassága, rendelkezésre állása és a sértetlensége biztosított
28. adatvédelem: a személyes adatok kezelésének korlátozását, az érintett személyek jogai védelmét,
illetőleg információs önrendelkezésük, azaz személyes adataik védelméhez való joguk gyakorlását
biztosító szabályok, eljárások, eszközök és módszerek összessége.

5

29. adatvédelmi nyilvántartási szám: az adatvédelmi hatóság által – a Vállalkozás adatvédelmi
nyilvántartásba bejelentett adatkezelései vonatkozásában – megállapított nyilvántartási szám. Az
adatvédelmi nyilvántartási számmal rendelkező adatkezeléseket a Szabályzat melléklete tartalmazza.
30. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
2. Az adatkezelésben résztvevők
Az interneten keresztül történő regisztráció során az érintett által megadott adatok valódiságáért,
helyességéért és pontosságáért az adatkezelők nem felelnek.
Alapszabály, hogy az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az adatkezelők
munkatársai, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben kezelhetik illetve ismerhetik meg.
2.1. A Vállalkozás vezetői
A Vállalkozás ügyvezető igazgatói felelősek azért, hogy az irányításuk vagy vezetésük alatt álló
szervezeti egységeknél az adatkezelés a jogszabályokban és a Szabályzatban meghatározottak
szerint történjen.
Felelősek azért, hogy az irányításuk vagy vezetésük alatt álló Vállalkozás működése során végzett
adatkezelések során az adatbiztonsági előírások maradéktalanul teljesüljenek.
2.2. Adatkezelésben közvetlenül érintett foglalkoztatottak
Feladatkörén belül felelős az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért
valamint az adatok pontos és követhető dokumentálásáért.
Kezeli és megőrzi a feladata, illetve munkaköre ellátása során birtokába került adatokat.
Ügyfél a nyilvántartások biztonságos kezelésére és tárolására.
Gondoskodik arról, hogy az általa vezetett nyilvántartások adataihoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá.
Betartja az adatkezelésre vonatkozó valamennyi jogszabályi intézkedéseket.
2.3. Az adatkezelésben közvetlenül nem érintett foglalkoztatott
Köteles az Infotv. és az egyéb jogszabályok adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseit, valamint jelen
Szabályzat adatvédelmi előírásait megismerni és maradéktalanul betartani.
A feladatkörében felmerült bármilyen adatvédelmi problémáról a Vállalkozás vezetőit tájékoztatni.
3 A személyes adatok kezelésére és az adatbiztonságra vonatkozó főbb szabályok
3.1 A személyes adatkezelés általános szabályai
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az
adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat a Vállalkozás által akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
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b) azt törvény elrendeli (kötelező adatkezelés), vagy
c) az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna, és a személyes adat kezelése a Vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából szükséges, vagy ha a Vállalkozás vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez
fűződő jog korlátozásával arányban áll külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Vállalkozás a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából, vagy a Vállalkozás vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további
külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás
lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az
általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul
vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait a Vállalkozás az Infotv. 6. § (5)
bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatait. A tájékoztatásnak ki kell
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – azt kéri és a Vállalkozás az Infotv. 6. §
(5) bekezdése alapján nem rendeli el a további adatkezelést;
c) az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
A Vállalkozás az eljárás során a személyes adatot csak akkor továbbíthatja harmadik félnek ha az
érintett ehhez hozzájárult. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a
Vállalkozás a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Vállalkozás vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is továbbíthatja.
A Vállalkozás szervezetén belül kezelt személyes adat – a feladat elvégzéséhez szükséges
mértékben és ideig – csak az üggyel érintett csoport tagjának továbbítható, feltéve, hogy a személyes
adatok megismerése nélkül az ügyben érdemben eljárni nem lehet.
Az adatminőség biztosítása céljából az adatfelvétel és a további adatkezelés folyamán ügyelni kell a
személyes adatok pontosságára, teljességére és időszerűségére, hogy emiatt az érintettek jogai ne
sérülhessenek.
Amennyiben az adatkezelést a Vállalkozáson kívüli adatfeldolgozó végzi, akkor az adatfeldolgozásra
az Infotv. 10. § rendelkezései érvényesek. Az adatfeldolgozónak az Infotv. betartásával és a
Vállalkozás utasításai szerint kell eljárnia.
3.2. Vállalkozás tevékenységéhez fűződő személyes adatkezelés
A Vállalkozás tevékenysége
A Vállalkozás informatikai szolgáltatásokat nyújt. E szolgáltatás felépítése során kapott önéletrajzokat
tárol, és esetlegesen potenciális ügyfélnek továbbít.
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A Vállalkozás ezen szolgáltatásaival összefüggésben kezel személyes adatokat.
A Vállalkozás tevékenységéhez fűződő irányadó jog
A Vállalkozás tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi.
A Vállalkozás tevékenységeire jelen Szabályzat az irányadó ezen túlmenően a
érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

Szabályzatot az

Az érintettek adataik megadása – függetlenül az adatfelvétel módjától – az Adatvédelmi Szabályzat
megismerésével – rövidített változatban és érthető módon tartalmazza a Szabályzatban foglaltakat, az
érintett előzetesen tájékozódhat a személyes adatainak a kezeléséről (adatkezelés célja, jogalapja,
3.2. Az adatkezelés helye
A személyes adatok kezelése a Vállalkozás székhelyén vagy a Vállalkozás által megbízott
adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a
Vállalkozás hozza.
4. Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja a Vállalkozás szolgáltatásainak nyújtása és fejlesztése.
A Vállalkozás az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:

-

-

munkaerő közvetítés keretén belül folytatott adatkezelés: a munkaerő-közvetítési,
tevékenység során a munkát keresők foglalkoztatásának elősegítése és a számukra
megfelelő munkakörre való ajánlása céljából

-

honlapon történő regisztráció: CV feltöltséen át a potenciális kollégák azonosítása a
képzettségük, adottságuk és igényük felmérése a megfelelő munkakör (munkahely)
megtalálása céljából

-

az érintettel való kapcsolattartás;

-

a Vállalkozásot terhelő jogi kötelezettségek (pl. adatszolgáltatás) teljesítése

-

az érintett a pályázott munkakörre nem alkalmas esetekben későbbi munkakör ajánlása
a

rögzített

technikai

adatok

kezelésének

célja

elemzések,

statisztikák

készítése.

5. Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
A honlap adatkezelése
Az Adatkezelő honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver az Infotv.
rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. Az
Adatkezelő honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató
internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt
böngészőprogram neve.
A honlap a a Joomla szoftver s webanalitikai szolgáltatást használja. A szoftver „sütiket” (cookies), a
honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a
weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó
információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire
továbbítja, és ott tárolja (a Joomla szoftvere a Google hosting által biztosított szerveren fut). A Google
nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos
adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató
böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.
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A Google a fenti információkat a honlap az érintett által történő használatának értékelésére,
elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a
honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások
nyújtására használja.
Az Adatkezelő ezért a honlapján jelen tájékoztatóval tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről.
adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett
oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus
Kapcsolatfelvétel
Az Adatkezelő számára az érintett üzenetet küldhet a honlapon található „Kapcsolat” menöponton
található email címen át.
adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe,
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus

6. Az Adatkezelő működése során megvalósuló adatkezelések
Adatkezelés célja: munkaerő közvetítés keretén belül folytatott adatkezelés: a munkaerő-közvetítési,
tevékenység során a munkát keresők foglalkoztatásának elősegítése és a számukra megfelelő
munkakörre való ajánlása

Ezen célból kezelt személyes adatok felsorolása:
-

név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, neme, állampolgársága
állandó lakcím, ideiglenes lakcím, telefonszám, e-mail cím
az érintett iskolai végzettségére, egyéb képesítésére, nyelvtudására vonatkozó adatok
(oklevelek, bizonyítványok, elismerések, díjak egyéb dokumentumok)
az érintett korábbi munkaviszonyaival, munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos
adatok, szakmai pályára vonatkozó egyéb adatok
az érintett jelenlegi munkaviszonyával, munkakörével (ide értve a lehetséges
munkaviszonyokat, munkaköröket is) kapcsolatos, felkészültségre, alkalmasságra vonatkozó
adatok
Vállalkozás által készített rövid jellemzés az interjúztatás eredményeként
egyéb adatok: jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény,
motivációs levél harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, fénykép.

A személyes adatok forrása:
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Minden esetben az érintettől felvett adatok.

Az adatkezelés jogalapja:
A Vállalkozásnál kezelt személyes adatok felvétele minden esetben, kizárólag az érintett önkéntes
hozzájárulásával történik.
Tájékoztatjuk, továbbá az Infotv 6. § (5) bekezdésére való hivatkozással, ha a személyes adat
felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő
rendelkezésének hiányában:
-

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
- további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
Amennyiben személyes adatainak jelen tájékoztatóban meghatározott célon kívüli kezelése válik
szükségessé, ahhoz az adatkezelő minden esetben az Ön hozzájárulását kérik, előzetes tájékoztatást
adva az adatkezelés új céljáról.
Tájékoztatjuk, hogy azt az adattovábbítást, amely az Európai Unió tagállamába, az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba, továbbá abba az államba történik,
amelynek állampolgára részére az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgáréval azonos jogállást biztosít,
úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
A személyes adatok kezelésnek időtartama:
-

a cél megvalósulásáig
az érintett kéri az a személyes adatinak a törlését

Tekintettel arra, hogy munkaerő-közvetítés esetén – amennyiben a közvetítési folyamat sikeres – a
Vállalkozás szerződött partnere és az érintett között jön létre munkaviszony, nem pedig a cég és az
érintett között, ezért a Vállalkozás ebben az esetben csak azokat a személyes adatokat kezeli,
amelyek a közvetítési folyamathoz szükségesek.

7. Adattovábbítás
Az adatkezelő a megadott adatokkal kapcsolatban üzleti partnereik részére az adatkezelés céljai
érdekében végeznek adattovábbítást.
Az Érintett a jelen Adatkezelési szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az
alábbi személyes adatai az alább meghatározott címzett felé továbbításra kerüljön:
Adatok köre: név, telefonszám, e-mailcím
Adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
Az adattovábbítás célja: interjú egyezetésének lehetősége.
Adattovábbítás módja: elektronikus
8. Az adatok tárolása
Az Adatkezelés során tárolásra kerülnek a rendszerben azon személyes adatok is, melyek papír
alapon kizárólag önéletrajz formájában kerülnek megadásra. Az önéletrajzokon szereplő személyes
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adatokat a Vállalkozás adatfeldolgozásban közvetlenül érintett foglalkoztatottjai felrögzítik az
informatikai rendszerben és a feldolgozott önéletrajzot nem őrzik meg, hanem iratmegsemmisítő irodai
eszközön megsemmisítik (ledarálják).
A munkaerő-közvetítési folyamat során, ha az érintett egy adott munkakörre nem alkalmas, erről a
Vállalkozás írásban e-mail útján tájékoztatja, ezen kívül az informatikai rendszerben a státuszának az
átállítása is megtörténik.
Ebben az esetben is sor kerül az adatok tárolására, annak érdekében, hogy az érintettnek a
későbbiekben megfelelő munkakör ajánlásának a lehetősége fenn álljon. Ezzel összefüggésben ha az
érintett nem kéri a személyes adatainak a tárolását a Vállalkozás az adatait törli a rendszeréből.
Erre az érintettnek az alábbi módon van lehetősége: email írása az info@bright-minds.eu emailcímre,
vagy postai úton levélben a vállalkozásnak címezve.
9. Hozzáférés a kezelt adatokhoz és az adatok felhasználása
A Vállalkozás által kezelt személyes adatokhoz a Vállalkozás azon alkalmazottjai férnek hozzá,
akiknek az informatikai rendszerben kiosztott jogosultsága van, mely egyedi azonosítók útján történik.
A Vállalkozás azon foglalkoztatottjai, akik az adatkezelésben közvetlenül érintettek az adatok
kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.
A kezelt adatokat a Vállalkozás abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik
személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény rendeli el.
Azon érintettek, aki meghatározott munkakörre jelentkezett, és arra alkalmas, az adatait a Vállalkozás
továbbítja a munkáltató felé, kivéve, ha az érintett a munkáltató ismeretében ezt megtiltja.
A Vállalkozás jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai
célra felhasználja.
10. Adatfeldolgozó igénybevétele
A Vállalkozás az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek
céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak a Vállalkozás döntéseinek
végrehajtására jogosult, a cég utasításainak megfelelően.
Adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag írásbeli szerződés alapján kerülhet sor. Az adatfeldolgozó
tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az Adatkezelő kérésre az érintetteket tájékoztatja az adatfeldolgozó személyéről, valamint
adatfeldolgozási tevékenységének részleteiről, így különösen az elvégzett műveletekről, valamint az
adatfeldolgozónak adott utasításokról.
Az Adatkezelő garanciákat nyújtó szerződési feltételek kialakításával és megfelelő szervezeti,
technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az érintettek jogai ne
sérülhessenek, és az adatfeldolgozó személyes adatokat csak akkor ismerhessen meg, ha a feladata
ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
11. Adatbiztonság
A Vállalkozás minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében,
gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
és sérülés ellen. A cég a személyes adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési
intézkedésekkel gondoskodik.
A rendszer a Vállalkozás tevékenységének teljes folyamatát lefedi.
12. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
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d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Az érintett erre
irányuló kérése esetén az adatokat a Vállalkozás 10 munkanapon belül törli.
Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Vállalkozás az
adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, a cégre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Vállalkozás, vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll).
A Vállalkozás – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – törli a személyes adatokat, ha az
adatok felvételét követő három év eltelt (informatikai rendszerben a a regisztrált státusz passzívra van
átállítva).
A cég bizonyos esetekben – amennyiben a munkakör későbbi közvetítésére esély van – a törlést
megelőzően megkeresi az érintettet, és amennyiben az érintett a hozzájárulását megadja, akkor az
adatait a későbbiekben is kezeli.
Az adatkezelés három éves időtartamát az a cél indokolja, hogy ezen időtartamon belül reális esély
lehet az érintett számára munkakör felkutatására és ajánlására.
Az Adatkezelő – a kötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének
célja megszűnt, így különösen, ha az érintett részére megfelelő munkakört a Vállalkozás nem tud
ajánlani, és ennek jövőbeni esélye kizárható.
Amennyiben az érintett és az adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére
a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények
érvényesítése érdekében kezelhetők.
Amennyiben az érintett jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek
eredményes lezárása érdekében a cég az adatokat kezelheti.
A fentiek alapján a Vállalkozás a megadott adatokat törli, ha:- azok kezelése jogellenes, vagy
jogszabály a törlést elrendeli; az érintett azt kéri;- az adat hiányos vagy téves, és ez a
felhasználásukat lehetetlenné teszi;- az adatkezelés célja megszűnt;- azt hatóság vagy bíróság
elrendeli.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az
adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
13. Az érintettek jogai
Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető
adatok módosítását a Vállalkozástól kérje. Az érintett joga, hogy adatainak törlését a 12. pontban
meghatározottak szerint kezdeményezze.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást a Vállalkozás 25 napon
belül, közérthető formában adja meg, de az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását is.
14. Az érintettek felelőssége
Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása –
hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban
meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a
Vállalkozás az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető
azonosítása érdekében.
15. Jogérvényesítés
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Vállalkozáshoz, aki minden tőle
telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
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Az Adatkezelő a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről
az érintettet tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét, az adatátvevő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett
pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szolgáltatót a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info tv. 21. §-ban
meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az
adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.
A cég köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Info tv. 21. § (5), illetve (6)
bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének — az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben
védett jogai megkövetelik.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400 Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
16. Kártérítés
Az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
17. Záró rendelkezések
Jelen szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat hatályát nem érinti.

13

