ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1101 Budapest,
Albertirsai út 10., Cg.01-10-041503, a továbbiakban: Hungexpo vagy Társaság), a Társasághoz
állásra jelentkezők személyes adatainak kezeléséről az érintetteket a következők szerint
tájékoztatja.
Az adatkezelő adatai
Az adatkezelő, tehát az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
meghatározza:
HUNGEXPO Zrt.
Székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Telefon: +36-1-263-6000
e-mail: info@hungexpo.hu
honlap: www.hungexpo.hu
Az adatkezelés céljai és annak jogalapjai
Az adatkezelés célja az, hogy a Hungexpo-val a jelentkező munkaszerződést kössön a
Társaságnál fennálló munkakörök betöltésére. Amennyiben nem a jelentkezőt választja a
Hungexpo a meghirdetett állásra, a pályázó személyes adatait a Hungexpo további, a munkakör
betöltését követő 3 hónapig megőrzi.
Az adatkezelés jogalapja az, hogy az az adatkezelés a munkaszerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépés megtételéhez szükséges. Az adatkezelés
jogalapja továbbá az, hogy az adatkezelés a Hungexpo jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, tekintettel arra, hogy az eredménytelen próbaidőt követően a Hungexpo ismét meg
tudja keresni az érintettet.
A kezelt adatok köre és az adatokból levont következtetés
A Hungexpo a pályázó által megadott adatokat kezeli, így különösen a pályázó nevét,
telefonszámát, címét, e-mail címét.
A pályázó által megadott személyes adatokat a Hungexpo annak eldöntésére is használja, hogy
a pályázó a Hungexpo-nál munkakör betöltésére alkalmas-e.
Az adatok megismerésére jogosultak
A beküldött pályázatok a Hungexpo HR osztályára érkeznek, az ott dolgozók megismerhetik az
adatokat. A pályázók adatait a HR osztály továbbítja a vezérigazgatónak valamint annak a
területnek a vezetőjéhez, amelyhez a betöltendő munkakör tartozik. A személyes adatokhoz
történő hozzáférés az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges funkciókra és
mértékre korlátozott.
Adattárolás határideje
A személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli a Hungexpo. Amennyiben
nem a pályázó nyeri el a meghirdetett munkakört, úgy a személyes adatok törlésre kerülnek a
munkakört betöltését követő 3 hónap után. Amennyiben a pályázó pályázatát visszavonja,
személyes adatai is törlésre kerülnek.
Adatok rendelkezésre bocsátása
A személyes adatok megadása és kezelése a munkakörre kiválasztás és a munkaszerződés
megkötésének az előfeltétel, e nélkül a Hungexpo a kiválasztási folyamatot lebonyolítani és a
munkaszerződést megkötni a Hungexpo nem tudja.

Az érintett jogai
A pályázónak joga van kérelmezni a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen és az érintettnek az adathordozhatósághoz is joga van,
valamint a pályázó jogosult a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. Az érintett hivatkozott
jogairól a Társaság a következő részletezett tájékoztatást adja:
1.) Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
- automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel
jár.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. Ez a jog nem
érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
2.) A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a megtett intézkedésről, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
3) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;

- az érintett az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
jogalapon történő kezelése esetén tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő
adatkezelés ellen tiltakozik;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A törléshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a megtett intézkedésről, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
4) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen 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 lehet kezelni.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Az adatkezelő minden olyan címzettet
tájékoztat a megtett intézkedésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha
ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
5) Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha:
- az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

- az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra vonatkozó
szabályokat. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
6.) A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges jogalapon történő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az
érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
7.) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a személyes adatok kezeléséről
szóló Európai Uniós rendeletet.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: http://naih.hu
A Hungexpo a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Hungexpo fenntartja a jogot, hogy a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén
a jelen adatkezelési tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen
változásoknak megfelelően módosítsa. A személyes adatai valódiságáért az érintett felel, valótlan
adatokból eredő károkért Hungexpo nem vállal felelősséget. A Hungexpo jogosult jelen
adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani.

