
                               

Tájékoztató a 2016/679 sz. EU rendelet előírásai szerint  
 

BEVEZETÉS 
A Dynamic Technologies Hungary Kft. a személyes adatok védelmét alapvető fontosságúnak tartja, és 
biztosítja, hogy azok kezelése minden tekintetben megfelel a 2016/679 sz. EU rendelet (a továbbiakban 
“Rendelet” vagy “GDPR”), egyéb nemzeti és EU szabályok, valamint az adatvédelmi hatóságok 
rendelkezései által meghatározott védelemnek és jogoknak. A Dynamic Technologies Hungary Kft által 
feldolgozott adatok kezelése a jogszerűség, a tisztességes eljárás és az átláthatóság elve alapján történik, 
és az Adatkezelő minimális adatmennyiséget használ fel, szigorúan a szükséges időtartam során. A 
Dynamic Technologies Hungary Kft. a lehető legpontosabban és legnaprakészebben dolgozza fel az 
adatokat, megőrzi azok biztonságát és a GDPR átláthatóságra vonatkozó előírásainak megfelelően az 
alábbi információt bocsátja rendelkezésre. 
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 A FELDOLGOZOTT ADATOK EREDETE ÉS TÍPUSA  

 
Az adatok közvetlenül az adatszolgáltató személytől kerülnek begyűjtésre, illetve a családtól és a rokonok-
tól, ha az adatok rájuk vonatkoznak. Ahol azt a törvény előírja, a szakmai titoktartás biztosítása mellett, a 
különleges képesítések meglétére, vagy eljárások hiányára, illetve büntetőjogi felelősségek megállapítá-
sára vonatkozó (GDPR 10. bekezdése) és a személyes adatokat, amelyekre a GDPR 9. bekezdése (A szemé-
lyes adatok különleges kategóriáinak kezelése)1 vonatkozik, fel lehet dolgozni.    
 Az adatkezelésnek meg kell felelnie az adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság elvének. 
A feldolgozott adatok az alábbiakat tartalmazhatják: 

 személyes és pénzügyi adatok; 
 elérhetőség (mobiltelefon, vezetékes telefon, email); 
 tanulmányi eredménnyel és szakmai életúttal kapcsolatos adatok; 

 
 CÉL 

  
JOGALAP MEGJEGYZÉSEK ÉS AZ ADATMEGŐRZÉS 

IDŐTARTAMA 
Jelentkezők kiválasztása 
munkaviszony vagy 
együttműködés létrehozása 
céljából. 

Szerződéskötést megelőző 
intézkedések végrehajtása 
az adatszolgáltató személy 
kérésére (6.1.b)  
beleegyezésével (6.1.a vagy 
9.2.a) 

A kiválasztás folyamata során 
megvizsgáljuk a profilt, de nem dolgozunk 
fel közösségi médiából származó, vagy 
diszkrimináció veszélyét rejtő adatokat. A 
feldolgozott adatok a 
munkaerőtoborzáshoz kapcsolódnak 
(személyes adatok, elérhetőség, készségek, 
képességek és szakmai életút, az álláshoz 
szükséges követelményeknek való 
megfelelés,…). 

Dynamic Technologies Hungary Kft. 



                               

Különleges adatokat is fel lehet dolgozni a 
GDPR 9. bekezdésének értelmében, például 
azt, hogy az adott személy a védett 
kategóriákba tartozik-e. 
 
Az adatokat a kiválasztás végéig őrizzük 
meg, és azt követően 3 évig meg lehet 
azokat őrizni további esetleges ajánlatok 
szempontjából. 

Valamint jog gyakorlása a 
bíróságon a tulajdonos és 
ügyfelei érdekeinek 
védelmében és / vagy nagy 
horderejű jogi esetek 
elemzése. 

Adott jog bíróságon történő 
megállapítása, gyakorlása 
vagy védelme (9.2.f cikkely). 

Ennek a gyakorlatnak részét képezi az 
adatok biztonsági másolatainak elemzése. 
 
Az adatokat a jogilag jelentős időtartamra 
őrizzük meg. 

 
 KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁS 

  
Ha egy személy felkeres egy bizonyos profilt, a keresés vagy CV küldése az önkéntes hozzájárulás 
kifejezéseként értelmezendő.  
Az esetttől függően a belegyezés hiánya következményekkel jár, mely az adatgyűjtés céljához 
kapcsolódnak.  

 
 ÁTVEVŐK ÉS A FELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK 

 
Az adatokat a GDPR 4.8 és 28. cikkelye által minősített Adatfeldolgozó (szakember, ügyvédek, konzultációs 
szolgáltatásokat nyújtó vállalatok, hardvertámogató és szoftver vállalatok, az anyavállalat…) dolgozhatja 
fel, illetve az adatfeldolgozásra jogosult személyek a 29. cikkely értelmében, aki az Adatkezelő közvetlen 
irányítása alatt tevékenykednek (alkalmazottak és munkatársak), és aki ebben a kérdésben utasításokkal 
látta el őket. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Intézményi oldalak számára a Facebook and Instagram többféle elemző eszközt ajánl, 
amelyekből összesített adatokat lehet szerezni, amelyek segítik megérteni, hogyan 
kerülnek az emberek interakcióba egymással. A Meta Platforms Ireland Limited az a 
vállalat, amely a Facebook-ot és az Instagram-ot szolgáltatja, aztán adatokat szerez azokról 
a személyekről, akik megtekintik a Dynamic Technologies Hungary oldalait, és akik 
egyébként nem  kerülnének kapcsolatba a közösségi médiával.  
A facebook és Instagram oldalak statisztikai adatainak feldolgozása tekintetében a 
Dynamic Technologies Hungary és a Meta Platforms Ireland Limited. ("Meta") közös 
adatkezelők.  
Hasonló módon, a Facebook “like” gomb beillesztését illetően azokra az oldalakra, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a felhasználók megosszák preferenciáikat a közösségi hálókon, a 
Dynamic Technologies Hungary-t és a Meta-t szintén közös adatkezelőknek kell tekinteni 
az adatgyűjtési tevékenységek során, míg a gyűjtést követő feldolgozást a Meta irányítja. 
Az alábbi linken: (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) 
elérhető az a melléklet, ami az adatkezelő Facebook megtekintési adatokra vonatkozó 
feladataival kapcsolatos, amely jelzi a Facebook Ireland és a Dynamic Technologies 
Hungary, a Facebook oldal adminisztrátora feladatköreinek szétválasztását. 
Az alábbi oldalon: https://www.facebook.com/about/privacy/update elérhető  a Meta 
Products állásfoglalása, és többek között, az alábbi információk: 
· Milyen típusú információkat gyűjtenek; 
· A Meta Products hogyan használja ezt az információt; 



                               

· Hogyan kerül megosztásra ez az információ; 
· Az adatfeldolgozás jogalapja; 
· Hogyan érvényesíthetők a GDPR által biztosított jogok; 
· A Meta elérhetősége személyes adatok védelmével kapcsolatok kérdésekben; 
· A Meta Adatvédelmi Tisztviselőjének elérhetősége; 
· Facebook és Instagram oldalakat felkereső személyek jogai a GDPR értelmében; 
· Adatmegőrzés időtartama; 
Ezen az oldalon elérhetők a Meta sütihasználatra vonatkozó iráynelvei. 

 
 SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA NEM EURÓPAI UNIÓS ORSZÁGOKBA 

 
 

Az Adatkezelő olyan szolgáltatók által ajánlott szakmai szolgáltatásokat használ, amelyek 
Adatfeldolgozóknak minősülnek. Ennek eredményeként az adatok az EU-n kívülre is kerülhetnek, de 
kizárólag: 

• az Európai Bizottság vagy a Hatóság (GDPR 45. cikkelye) megfelelőségi határozata alapján 
meghatározott országokba; 
• olyan országokba, amelyek nem tagjai az EEA-nak, miután aláírásra kerültek az általános szerződési 
feltételek (Általános Szerződési feltételek), melyeket elfogadja/jóváhagyja az Európai Tanács a 46. 
cikkely, 2. bekezdés c) és d) pontja értelmében. Amennyiben ez történik, a a 46. cikkely, 2. bekezdés c) 
és d) pontjában írt, az Adatkezelő által alkalmazott garanciák másolatát meg lehet kapni e-mail útján a 
DPO-tól; 
• olyan szervezetek irányában, amelyek nemzetközi felépítésűek, és amelyek aláírásukkal fogadtak 
el csoportszinten bizonyos kötelező érvényű vállalati szabályokat a GDPR 47. cikkelyének értelmében; 
• ha az adatközlő személy megadta kifejezett hozzájárulását, illetve szerződéshez kapcsolódó vagy 
azt megelőző intézkedések során, egy adott jog bíróság előtt való biztosítására vagy védelmére, az 
adatközlő személy vagy egyéb személyek alapvető érdekeinek védelmére és ha az adatközlő személy 
nem tudja hozzájárulását adni (GDPR 49. cikkelye).  

 
 ADATKÖZLŐ SZEMÉLYEK JOGAI (GDPR 15-22. CIKKELYEI) 

 
Az adatközlő személyeknek joguk van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjanak az Adatkezelőtől, ha személyes 
vagy személyhez nem kapcsolódó adatok kerülnek feldolgozásra, és lehetőségük van arra, hogy 
hozzáférést kérjenek az adataikhoz, illetve azok korrigálására és törlésére is. Korlátozhatják a velük 
kapcsolatos adatfeldolgozás céljait vagy ellenezhetik azok feldolgozását – ha azt nem e törvény írja elő – 
az adathordozhatósághoz való joguk érvényesítése mellett.  
Az adatközlő személynek bármikor jogában áll visszavonni a hozzájárulását, anélkül, hogy az előzetesen 
megadott hozzájárulás alapján történő adatfeldolgozás törvényességét ez befolyásolná.  
Minden adatközlő személynek joga van ahhoz hogy panaszt nyújtson be a felügyelő hatóságoknak. 

 
 TOVÁBBI CÉLOK 

Abban az esetben, amikor az Adatkezelő olyan, az eredeti felhasználástól eltérő cél 
érdekében is fel akarja dolgozni a személyes adatokat, a további adatfeldolgozás előtt az 
Adatkezelő tájékoztatja az adatközlő személyt az eltérő célokról és megad minden 
vonatkozó információt. 

 


