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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
SZAKMAI GYAKORLATI LEHETŐSÉGRE/ÖSZTÖNDÍJ 

PROGRAMRA/DUÁLIS KÉPZÉSI HELYRE PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE 
 

Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelme iránt, ezért minden szükséges 

megelőző intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai a kiválasztási 

eljárás során megfelelő biztonságban legyenek. 

A jelen tájékoztató a BorsodChem Zrt. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.; 

cégjegyzékszám: 05-10-000054; a továbbiakban: „BorsodChem” vagy „Munkáltató”) által 

meghirdetett  felsőfokú vagy középfokú iskolai programokra pályázó személyekre vonatkozik 

függetlenül attól, hogy pályázatuk milyen csatornán került benyújtásra. 

A jelen tájékoztató célja, hogy egyszerű és átlátható információval szolgáljon Önnek személyes 

adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről és azokat milyen célból, 

hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg 

személyes adatainak kezelésével kapcsolatban és azokat hogyan gyakorolhatja. 

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a Tájékoztatót! 

 

1. Kik vagyunk és hogyan léphet velünk kapcsolatba? 

Amennyiben Ön egy általunk meghirdetett iskolai programra (szakmai gyakorlat, ösztöndíj program, 

duális képzés, diplomamunka készítés) jelentkezik, az Ön személyes adatait a BorsodChem mint az 

Ön képző helye/támogatója / konzulense kezeli, összhangban a mindenkor hatályos adatvédelmi 

jogszabályokkal. 

Amennyiben a jelen tájékoztató tartalmával,  személyes adataival, illetve azok kezelésével 
kapcsolatos kérdése merülne föl, valamely személyes adatok védelmével kapcsolatos jogát szeretné 

gyakorolni, illetve ha az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, kérjük lépjen velünk kapcsolatba 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
 
Postacím:  3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. 

Telefon:  +36-48-522-360. 

Fax:   +36-48-511-511 

E-mail:   infosec@borsodchem.eu  

 

 
2. Milyen személyes adatot kezelünk és milyen célból? 

Annak érdekében, hogy a jelentkezők közül a meghirdetett iskolai programra szakmailag 

legalkalmasabb jelölt kerüljön kiválasztásra, a BorsodChem a következő személyes adatokat kezeli 

a toborzási és kiválasztási eljárás során: 

- szakmai önéletrajzban vagy motivációs levélben megadott személyes adatok  

(pl. személyazonosító adatok, kapcsolattartási adatok, végzettségre vonatkozó adatok, 

szakmai életút); 

- a telefonos vagy személyes interjúk során az interjúztató által Önről levont következtetések; 

- ahol az adott iskolai programban történő részvételhez szükséges, az Ön egészségi állapotára 

vonatkozó adatok; 

- munkaalkalmassági vizsgálatok eredménye, amennyiben Ön a kiválasztási folyamat során 

részt vesz ilyen vizsgálatokon. 

Az Öntől gyűjtött fenti személyes adatokat abból a célból használjuk föl, hogy 

- pályázatát elbírálhassuk; 

- kapcsolatot tartsunk Önnel; 

- vezessük a toborzási és kiválasztási folyamattal összefüggő nyilvántartásokat; és 

- ellenőrizzük a megadott információk és referenciák helytállóságát. 
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3. Mi az adatkezelés jogalapja? 

A meghirdetett iskolai programokra történő pályázás és a toborzási / kiválasztási  folyamatban való 

részvétel céljából történő adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 

4. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat? 

Az Ön személyes adatait a BorsodChem a 2. pontban részletezett adatkezelési célok eléréséhez 

szükséges ideig, a jogszabály által előírt ideig vagy a hozzájárulása visszavonásáig kezeli. 

Amennyiben Ön sikeres pályázatának eredményeként bekerül programunkba, a 

toborzási/kiválasztási folyamat során kezelt személyes adatait rögzítjük a BorsodChem személyügyi 

nyilvántartásaiba, amelyeket az Önnel létrejövő egyéb jogviszony megszűnését követően az 

alkalmazandó jogszabályok által meghatározott ideig kezelünk. 

Ha Ön a további adatkezeléshez hozzájárul, de az 1 éves időtartam alatt Ön nem nyer felvételt 

vállalatunkhoz, vagy nem kerül be egy általunk szervezett programba, úgy adatait az 1 éves 

időtartam végén töröljük. 

Ha Ön a sikertelen pályázatát követően nem járul hozzá személyes adatainak további kezeléséhez, 

adatait a sikertelen pályázatról történő értesítést követően 5 munkanapon belül töröljük. 

5. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz? 

Az Ön személyes adataihoz kizárólag a pályázatot elbíráló személy, az iskolai programot meghirdető 

szervezeti egység vezetője, illetve a humánerőforrás terület által a pályázat sikeres elbírálásához 

szaktudással rendelkező felhatalmazott más munkatárs a szükséges hozzáférés elve alapján, az 

alkalmazandó jog által megengedett, feladatuk ellátásához szükséges mértékben férhet hozzá. 

A BorsodChem minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz az Ön személyes 

adatai védelme, valamint a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében.  

6. Milyen jogai vannak az Adatkezeléssel kapcsolatban? 

Önt, mint a személyes adatkezelésben érintett természetes személyt – az Általános Adatvédelmi 

Rendelet, valamint az Infotörvény rendelkezései alapján – több jog is megilleti személyes adatainak 

kezelése kapcsán. Az Ön adatvédelmi jogait, jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait 

részletesen az Általános Adatvédelmi Rendelet 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 

82. cikkei tartalmazzák. Jelen tájékoztató csak rövid tájékoztatást ad az Önt megillető jogokról. 

 

6.1 Tájékoztatáshoz való jog 

Amennyiben a Társaság Önre vonatkozó személyes adatot kezel, a Társaság köteles Önnek 

tájékoztatást nyújtani többek között az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, körülményeiről, 

az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Jelen adatkezelési 

tájékoztató kifejezetten az Ön tájékoztatáshoz való jogának az érvényesítését szolgálja. 

 

6.2 Hozzáférési jog 

Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, 

hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést 

kapjon, kivéve ha ezt egyéb jogszabályi rendelkezés nem teszi lehetővé. Az Ön kérése esetén a 

Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére 

bocsátja, amelyért a Társaság ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

 

 

6.3 Helyesbítési jog 

Ön jogosult arra, hogy az Ön kérésére Társaságunk helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat. Ön jogosult lehet arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok 

kiegészítését. 
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6.4 Törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre 

vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, bizonyos feltételek fennállása esetén. 

Ilyen feltétel lehet például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely 

miatt azokat kezelték, vagy ha Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és 

az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A fentiek nem alkalmazandók például abban az esetben, 

ha a személyes adatok további kezelését jogszabály írja elő. 

 

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Ön kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést például abban az 

esetben, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát vagy ha Ön úgy gondolja, hogy az 

adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az Ön hozzájárulásával, illetve néhány, az Általános Adatvédelmi Rendeletben 

meghatározott esetben lehet egyéb módon kezelni. 

 

6.6 Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság 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 megakadályozná a Társaság. Ön ezzel a jogával alapvetően akkor élhet, ha az 

adatkezelés jogalapja a hozzájárulás és ha az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

6.7 Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a Társaság jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

A jelen pontba foglalt jogok gyakorlásán túl Ön jogosult panasszal élni az illetékes felügyeleti 

hatóságnál, továbbá, bírósághoz fordulni. 

7. Hozzájárulás visszavonása 

A személyes adatok kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor és Önnek bármikor jogában 

áll visszavonni a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonását 

követően Társaságunk megszűnteti az Ön személyes adatainak kezelését. A hozzájárulás 

visszavonásának pillanatáig az érintett adatok kezelésére azonban jogszerűen került sor. 

Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonása azt eredményezi, hogy Ön nem vehet részt 

az adott kiválasztási folyamat további szakaszaiban. 

8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

A BorsodChem-nél automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik. 

 

9. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? 

A kiválasztási folyamat során a BorsodChem az Ön személyes adatait adatfeldolgozó részére nem 

továbbítja. 

A BorsodChem az Ön személyes adatait nem továbbítja az Európai Gazdasági Térségen kívüli 

harmadik országba. 

 

10. Hol tároljuk a személyes adatait? 
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A személyes adatainak tárolása a BorsodChem székhelyén történik papír alapon, illetve 

elektronikusan. 

11. Hová fordulhat jogorvoslatért? 

 

11.1 Az adatkezelőhöz történő panasz benyújtása 

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban vállalatunknál is élhet panasszal, az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén. 

BorsodChem Zrt., információbiztonsági bejelentő vonal: infosec@borsodchem.eu 

+36-48-522-360. 

11.2 A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti az 

alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

11.3 Bírósághoz fordulás 

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem foglalkozik a hozzájuk 

benyújtott 9.1 pontban említett panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a 

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, 

hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult 

bírósághoz fordulni. 

Ebben az esetben a NAIH-al szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy az Ön szokásos 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani. 

Jogainak megsértése esetén a BorsodChem elleni bírósági eljárást a Miskolci Törvényszék vagy az 

Ön szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani. 

12. Jelen tájékoztató időbeli hatálya 

Jelen Tájékoztató 2020. március 10-től hatályos. A tájékoztató mindenkor legfrissebb verziója 

folyamatosan elérhető honlapunkon a https://karrier.borsodchem.eu/ oldalon. A tájékoztató 

módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az 

esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. 

 

 


