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Adatkezelési tájékoztató 

álláshirdetésre jelentkezők 
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Az adatkezelő neve és elérhetőségei: EGLO LUX Magyarország Kft. 

2120 Dunakeszi, Fő út 143. A. ép. 

06-27/341-353 

e-mail: eglolux@eglo.com 

A személyes adatok tervezett 

kezelésének célja: 
I.) Megüresedett konkrét álláshely betöltése, a pályázatra 

jelentkezők közül a leendő munkavállaló kiválasztása 

 

II.) Tájékoztatás arról, ha jövőben az állás mégis újra betöltetlen 

lenne (pl.: próbaidőn túli felmondás esetén), vagy tájékoztatás 

hasonló munkakörben másik pozícióra kiírt álláslehetőség 

meghírdetéséről 

Erre az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha a pályázó 

jövőbeli pályázatok vonatkozásában EGLO LUX részére 

hozzájárulását adja a személyes adatai pályázat lezárását követő 

további megőrzéséhez és ilyen pályázatokról való értesítéséhez 

 

III.) Az önéletrajzban szereplő adatok és ahhoz csatolt iratok 

nyilvános információk alapján történő helyességének ellenőrzése 

 

IV) Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülésének 

bizonyíthatósága a jogszabályban rögzített határidőn belül 

történő jogérvényesítési eljárás kezdeményezésekor 

 

  

 

 

A személyes adatok tervezett 

kezelésének jogalapja: 
I.) EGLO LUX és a pályázó közötti szerződéskötés előkészítése (a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján) 

 

II.) Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

 

III.) EGLO LUX jogos érdekére támaszkodik az álláspályázat 

keretében az Ön által önkéntesen megadott adatok 

helyességének ellenőrzésére nyilvános internetes kutatás, 

nyilvános közösségi profil megtekintése (pl., LinkedIn) vagy 

nyilvános cégnyilvántartási adatok megtekintése útján, melynek 

indoka a megadott adatok minőségének biztosítása (a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján) 

 

IV.) Az Adatkezelő a felvételt nem nyert érintettek személyes 

adatait a cél megvalósulását (pozíció betöltését) követően jogos 

érdekből (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján) kezeli, 

konkrétan abból a célból, hogy az Adatkezelő a jogszerű és 

tisztességes eljárást, kezelést bizonyítani legyen képes, ha az 

Egyenlő Bánásmód Hatóság vele szemben eljárást kezdeményez 

(2003. évi CXXV. törvény 17. § alapján 

 

 

http://www.eglo.com/


EGLO LUX KFT. | Székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 143/A | Magyarország | 12099162-2-13 

Tel. +36 27  5 4  0  -  7  1 0 | info-hungary@eglo.com | www.eglo.com | Cégjegyzékszám: 13-09-160830 

 

 

Érintettek köre: Az adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezők. 

Az adatok megismerésére jogosult 

lehetséges adatkezelők személye, a 

személyes adatok címzettjei: 

EGLO Lux Kft. erre jogosult munkavállalói és IT rendszerét 

biztosító adatfeldolgozója. 

Adatfeldolgozó A1 Telekom Austria AG 

Austria, 1020 Wien, Lassallestr. 9 

Tájékoztatás a jogokról: I.) Az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását az 

adatkezelő fenti elérhetőségeinek bármelyikén, ez esetben az 

adatkezelő az adatokat törli.  

Továbbá az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől 

a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 

helyesbítését, kezelésének korlátozását. 

 

II.) Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,  

törlését, kezelésének korlátozását. 

 

III.) Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,  

törlését, kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat az adatai 

kezelése ellen. 

Ez azt jelenti, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontján alapuló kezelése 

ellen, mely esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.  

 

IV) Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,  

törlését, kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat az adatai 

kezelése ellen. 

Ez azt jelenti, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontján alapuló kezelése 

ellen, mely esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. 

Hova küldheti a személyes 

adatkezelési kérdéseit és kéréseit? 
EGLO LUX Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

2120 Dunakeszi, Fő út 143. A. ép. 

Telefon: 06-27/341-353     E-mail cím: eglolux@eglo.com 

Az adatkezelés megtagadásával / 

elmaradásával / stb. járó 

következmény: 

Az adatszolgálatatás önkéntesen történik, ennek elmaradása nem 

teszi lehetővé az álláspályázaton való részvételt, illetve 

betöltendő állásra való kiválasztást. 
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Az érintett személyes adatok 
kategóriái: 

Név, cím, e-mail-cím, telefonszám 

Továbbá minden olyan személyes adat, amit Ön a pályázatában 

megad (pl. az önéletrajzában önként feltüntetett adatok); 

továbbá az állásinterjú alkalmával esetlegesen készített 

feljegyzések. 

A személyes adatok tárolásának 

tervezett időtartama, illetve 

időtartamának meghatározásának 

szempontjai: 

A személyes adatokat EGLO LUX tárolja, az állásjelentkezéssel 

kapcsolatos döntés, illetve a munkaszerződés megkötéséig és ezt 

követően, ha sikertelenül pályázó személy jövőbeli hasonló 

pályázatok vonatkozásában EGLO LUX részére hozzájárulását 

adja a személyes adatai pályázat lezárását követő további 

megőrzéséhez, a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy a 

hozzájárulás visszavonásáig. Ha a pályázat lezárását követően a 

pályázó nem ad hozzájárulást a személyes adatai megőrzéséhez, 

a pályázatot legfeljebb a pályázattal kapcsolatos döntést követő 

12 hónapig őrzi meg EGLO LUX Kft.  
Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a jogszerű és tisztességes 

eljárást, kezelést bizonyítani legyen képes, az ehhez szükséges 

adatokat addig őrzi, amíg a jogérvényesítési eljárás 

kezdeményezésének lehetősége jogszabályban rögzített 

határideig fennáll. 

 

Panasztételi lehetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Tel.: +36 (1) 391-1400  

ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

Dunakeszi, 2022. június 30. 

EGLO LUX Kft. 
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