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Örülünk, hogy jelentkezni kíván hozzánk. Az alábbiakban ismertetjük, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait az álláspályázat 
során, és erre vonatkozóan további lényeges információkkal szolgálunk.

1. Ki felel személyes adatai kezeléséért?
A Prangl Gesellschaft m.b.H., Richard-Tauber-Gasse 8, A-1230 Bécs (a továbbiakban: “mi” vagy “cégünk”) az EU általános 
adatvédelmi rendelete („GDPR”) szerinti adatkezelő.

2. Adatvédelmi megbízott
Ha bármilyen kérdése van a személyes adataival kapcsolatban és jogainak a GDPR-ral összhangban történő érvényesítését 
illetően, kérjük, keresse adatvédelmi tisztviselőnket a +43 (0)5 0995 telefonszámon, vagy e-mailben a datenschutz@prangl.at 
címen.

3. Milyen célokra és milyen jogi alapon dolgozunk fel személyes adatokat?
A személyes adatait az állásra való jelentkezése kapcsán kezeljük, amennyiben ez szükséges a foglalkoztatási jogviszony 
létrehozására vonatkozó döntés meghozatalához. Ezenkívül akkor is kezelhetjük az Ön személyes adatait, ha ez a felvételi 
folyamat során velünk szemben felmerülő jogos követelésekkel szembeni védekezés érdekében szükséges. A jogalap a 
GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, a jogos érdek lehet például az egyenlő bánásmódról szóló általános osztrák 
törvény (AGG) szerinti bizonyítási teher. Ha foglalkoztatási jogviszonyt létesítünk Önnel, akkor azokat a személyes adatokat, 
amelyeket már megkaptunk Öntől, tovább kezelhetjük a foglalkoztatási jogviszony céljaira, ha ez a foglalkoztatási jogviszony 
végrehajtásához vagy megszüntetéséhez, vagy a munkavállalói érdekképviselet számára a törvényben vagy munkaszerző-
désben vagy bér- vagy üzemi megállapodásban (kollektív szerződésben) biztosított jogok és kötelezettségek érvényesíté-
séhez szükséges.



4. A személyes adatok mely kategóriáit kezeljük?
Az Ön álláspályázatához kapcsolódó adatokat kezeljük. Ezek lehetnek általános személyi adatok (például név, cím és elér-
hetőségi adatok), szakmai képesítéseivel és iskolai végzettségével kapcsolatos információk, valamint a szakmai továbbkép-
zéssel kapcsolatos információk, vagy egyéb olyan információk, amelyeket a jelentkezése során megad nekünk. Ezenkívül 
feldolgozhatunk minden Ön által közzétett szakmai információt, például a közösségi oldalakon létrehozott profilját.

5. Milyen egyéb forrásokat használunk személyes adatok beszerzésére, ha azokat nem Öntől szereztük meg?
Ha nem közvetlenül Öntől szereztük meg az adatokat, és Önnek van aktív profilja közösségi oldalon vagy álláskereső 
 portálokon, vagy ha a pályázati eljárásban egy inaktív vagy csak részben aktív profilt bocsát rendelkezésünkre, akkor ezekről 
is gyűjthetünk személyes adatokat.

6. Milyen típusú címzettei lehetnek az adatoknak?
Személyes adatait továbbadhatjuk kapcsolt vállalkozásainknak, feltéve, hogy ez a 3. pontban meghatározott célokkal és 
jogalapokkal összhangban megengedett. Egyebekben személyes adatokat a GDPR 28. cikkével összhangban, szerződés 
alapján különösen host-szolgáltatók vagy álláskeresőrendszer-szolgáltatók dolgozhatnak fel a megbízásunkból. 

A Prangl Gesellschaft mbH társaságon belül azok a szervezeti egységek vagy munkavállalók kapják meg az Ön adatait, 
amelyeknek/akiknek szükségük van ezekre a szerződéses, jogi és szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez, valamint 
jogos érdekük, hogy megkapják ezeket.

7. Tervben van az adatok harmadik országba való továbbítása?
Harmadik országba nem tervezünk adatokat továbbítani.

8. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
Személyes adatait addig tároljuk, amíg ez szükséges az Ön jelentkezésével kapcsolatos döntés meghozatalához. Ha nem 
létesül közöttünk foglalkoztatási jogviszony, akkor is tovább tárolhatunk bizonyos adatokat, amennyiben ez az esetleges 
jogi követelésekkel szembeni védekezéshez szükséges. A pályázati dokumentumokat hat hónappal az elutasító határozat 
közlését követően töröljük, kivéve, ha jogviták miatt ezek hosszabb időtartamú megőrzésére van szükség.

9. Milyen jogok illetik meg Önt?
Álláspályázóként a következő adatvédelmi jogokkal rendelkezik az adott helyzettől függően. Ezek érvényesítéséhez az  
1. és 2. pontban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel. Önnek joga van:

	� felvilágosítást kérni arról, hogy milyen, Önre vonatkozó adatok kerülnek nálunk feldolgozásra (a részletekért lásd a 
GDPR 15. cikkét);

	� adatai helyesbítését vagy törlését kérni (a részletekért lásd a GDPR 16. cikkét);
	� adatai kezelésének korlátozását kérni (a részletekért lásd a GDPR 18. cikkét);
	� az adatkezelés ellen tiltakozni (a részleteket lásd a GDPR 21. cikkében);
	� az adatok hordozhatóságát érvényesíteni (a részletekért lásd a GDPR 20. cikkét).

10. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának követelménye
Személyes adatok rendelkezésre bocsátását sem törvény, sem szerződés nem írja elő, és Ön sem köteles személyes adatai 
megadására. Ugyanakkor szükséges a személyes adatok megadása ahhoz, hogy munkaszerződést tudjon kötni velünk. 
Ennek következtében, ha az állásra jelentkezés során nem adja meg nekünk személyes adatait, akkor nem fogunk Önnel 
foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni.

11. A döntéshozatal nem automatizált
A GDPR 22. cikkében meghatározott, egyedi esetekre vonatkozó automatizált döntéshozatalra nem kerül sor; azaz az Ön 
álláspályázatával kapcsolatos döntés nem kizárólag automatikus feldolgozáson alapul.
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