Adatkezelési tájékoztató
a „Projektmenedzser pozíció betöltése” pályázathoz kapcsolódóan
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Localtime Budapest Kft., mint adatkezelő az Önre vonatkozó
személyes adatok kezeléséről tájékoztatást nyújtson.

Adatkezelő, adatfeldolgozó adatai, elérhetősége
Adatkezelő neve: Localtime Budapest Kft.
Székhelye: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. I. em. 8.
Cégjegyzékszáma: 01-09-898414
Adószáma: 14315008-2-41
E-mail: info@localtime.hu
Telefonszám: +36 70 424 7917

Adatkezelés jogalapja
A Localtime Budapest Kft. az Ön adatait előzetes tájékoztatáson alapuló, kifejezett és önként megadott
hozzájárulásával kezeli a Localtime Budapest Kft. által meghirdetett projektmenedzseri állás betöltéséhez
kapcsolódó pályázatban való részvétel érdekében.
Ön a hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, költségmentesen visszavonhatja a fenti pontban
megjelölt e-mail címre küldött nyilatkozattal.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázaton érvényesen részt venni – annak természetéből adódóan - csak akkor
lehetséges, ha adatai kezeléséhez hozzájárul.
A kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

azonosítás
azonosítás /
kapcsolattartás
azonosítás /
kapcsolattartás
azonosítás – a
pályázati
feltételeknek való
megfelelés
ellenőrzése
azonosítás – a
pályázati
feltételeknek való
megfelelés
ellenőrzése
azonosítás – a
pályázati
feltételeknek való
megfelelés
ellenőrzése
azonosítás
a pályázati
feltételeknek való
megfelelés
ellenőrzése

E-mail cím
Telefonszám
Elvégzett
tanulmányok

Munkatapasztalat

Életkor
Fénykép
Az önéletrajzban
önkéntesen
megadott egyéb
adatok

Adatkezelés
jogalapja

az Ön hozzájárulása

Adatok forrása

Adatkezelés
időtartama

az Ön szakmai
önéletrajzából,
motivációs
leveléből származó
adatok

a pályázat
eredményhirdetését
követő 14 napig, de
legfeljebb 2019.
december 31.
napjáig vagy a
hozzájárulása
visszavonásáig. Ezt
követően törölve
lesznek a
nyilvántartásból.
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Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Hozzáférés
Ön jogosult visszajelzést kapni a Localtime Budapest Kft. részéről, ha személyes adatainak kezelése folyamatban
van. Jogosult továbbá a kezelt személyes adataihoz hozzáférni, azokról papír alapon vagy elektronikus úton
másolatot kapni.
Ön az alábbi információkra jogosult a kezelt személyes adataival kapcsolatban: adatkezelés célja, a kezelt adatok
kategóriái, partnerek, akikkel az adatokat közölték vagy közölni fogják, tárolás tervezett időtartama, az adatok
forrása.
Jogosult továbbá arra, hogy ha személyes adatait a Localtime Budapest Kft. harmadik országba vagy nemzetközi
szervezethez továbbítja, az adattovábbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról tájékoztatást kapjon.
Helyesbítés
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat a Localtime Budapest Kft. késedelem
nélkül helyesbítse, hiányos személyes adatait kiegészítse.
Törlés
Ön jogosult arra, hogy a Localtime Budapest Kft. késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat, ha a hozzájárulását visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre.
Kezelés korlátozása
Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények
érvényesítéséhez vagy fontos közérdekből lehet a személyes adatait kezelni.
Tiltakozás a kezelés ellen
Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, amely esetben azonban a pályázaton való részvétel feltételeinek
való meg nem felelés miatt a Localtime Budapest Kft, mint kiíró kizárja Önt a pályázaton való részvételből.
Adathordozhatóság
Ön jogosult arra, hogy a kezelt adatait jól olvasható formában megkapja, egyben ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa.

Panasz felügyeleti hatósághoz
Ön bármikor jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), ha a
megítélése szerint a személyes adatai kezelése sérti az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacím: 1530 Budapest, pf. 5.
telefon: +36-1-391-1400
fax: +36-1-391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

Egyéb adatkezeléssel kapcsolatos információk

Az Ön adatait számítógépes rendszerben rögzítjük.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása önkéntességen alapul, arra Ön nem
köteles. Megtagadása esetén a Localtime Budapest Kft. által kiírt pályázaton nem vehetsz részt.
Budapest, 2019. január 14.
Localtime Budapest Kft.
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