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I.

BEVEZETÉS

A Friends Club Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85.
fszt. 5.) a továbbiakban: “Társaság” vagy “Adatkezelő”) az alábbiakban tájékoztatja a B Terv elnevezésű
karitatív programjában részt venni kívánó, a http://www.friendshungary.hu/bterv/ holnapon regisztráló
jelentkezőket (továbbiakban: “Jelentkező” vagy “Érintett”) a program során történő adatkezelésekkel
kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú
rendeletével (a továbbiakban: “GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban. Jelen tájékoztatóban található fogalmak megegyeznek a
GDPR-ban található fogalom magyarázatokkal.
Jelen tájékoztató mindenkor hatályos változata a http://www.friendshungary.hu/bterv/adatvedelem felületen
érhető el. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. Továbbá,
amennyiben változik a kezelt adatok köre és/vagy az adatkezelés bármely lényeges körülménye, úgy jelen
adatkezelési tájékoztató a GDPR előírásainak megfelelően a módosult adatkezelés megkezdése előtt módosításra
és közzétételre kerül.
Kérjük, minden esetben olvassa el az adatkezelési tájékoztatót és annak módosításait, mert csak így kaphat
teljes képet az adatkezelések során irányadó szabályokról!
II.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztató kiadója és egyben az Adatkezelő:
Cégnév: Friends Club Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-996972
Képviselő neve: Szabó Dániel ügyvezető
Telefonszáma: +36303735937
Elektronikus elérhetősége: iroda@friendshungary.hu
III.

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása során szerződés alapján az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatását veszi
igénybe:
1. Weboldal tárhely szolgáltató, szerver szolgáltató, levelezési rendszer szolgáltató:
Deploy IS Kft.
Adószám: 14483855241
2. Kérdőív szolgáltató:
Cult Custom Kft.
1184 Budapest, Fáy utca 29.
Cégjegyzék: 01-09-949345
Tel.: +36-70-335-8841
E-mail: hello@vendeglista.hu
3. Tömeges levélküldő rendszer szolgáltató
CompOffice-R Kft.
1147 Budapest, Benkő u. 10-14.
Adószám: 13155478-2-13
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IV.

ADATKEZELÉS

A szolgáltatás lényege, hogy összekapcsolja az álláskeresőt és az álláshirdetőt, akként, hogy a Jelentkező
http://www.friendshungary.hu/bterv/ egy kérdőívet tölt ki személyes adatai megadásával (e-mail cím, nem,
korcsoport, preferált munkavégzési hely, jogosítvánnyal való rendelkezés ténye, jogosítvány típusa, legutóbbi
foglalkozás) és ezzel regisztrál a programba. A Jelentkező kérdőívben megadott adatai alapján az Adatkezelő
megszűri a lehetséges munkáltató cégek által megküldött állásajánlatokat és a Jelentkező számára releváns
pozíciókat rendszeres e-mail útján megküldi a részére.
Az Adatkezelő a B Terv program nyújtása során az alábbi adatkezelést végzi, melyet a kezelt adatok típusa,
adatkezelés célja, jogalapja, adatok forrása, adatkezelés címzettjei és adattárolás időtartama megjelölésével
tüntetünk fel. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok köre úgy került meghatározásra, hogy csak a
legszükségesebb adatok kerüljenek kezelésre. Az adatszolgáltatás elmaradása semmilyen hátrányos
következménnyel nem jár, ugyanakkor az adatszolgáltatás hiányában sajnos nem tudja a szolgáltatást igénybe
venni az Érintett. Az adatokat más célra nem használjuk és arra vonatkozó igény esetén haladéktalanul töröljük.
A szolgáltatást kizárólag a jelen koronavírus által okozott válsághelyzetben való segítségnyújtás céljából
hoztuk létre, amennyiben úgy látjuk, hogy már nincs szükség a segítségnyújtásunkra, azt meg fogjuk
szüntetni, ennek megfelelően a létrejött adatbázist is törölni fogjuk.
Adatkezelés
leírása

Kezelt adatok Adatkezelés
köre
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatok
forrása

Adatkezelés
címzettjei

Adattárolás
időtartama

Regisztráció
kérdőív
kitöltésével
és rendszeres
e-mail
üzenetek
küldése

E-mail cím
név,
telefonszám,
nem,
nyelvtudás,
korcsoport
(18-30, 30-45,
45+)
preferált
munkavégzési
hely (Melyik
megye?)
jogosítvánnyal
való
rendelkezése
ténye
(igen/nem)
jogosítvány
típusa,
Dolgozna-e
gyárban?
Dolgozna-e 2
vagy
3
műszakban?,
legutóbbi
foglalkozás

Érintett
hozzájárulása

Érintett

Fent megjelölt
adatfeldolgozók

Hozzájárulás
visszavonásá
ig

V.
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL

Jelen adatkezelésekkel kapcsolatban az Érintettet az alábbi jogosultságok illetik meg:
1.

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
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vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez
alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről,
valamint hozzáférést kérni az adataihoz.
2.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor
kérheti az adatai helyesbítését.

3.

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre
már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az
adatok törlését jogszabály előírja.

4.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés
jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat
felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni
szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.

5.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg,
hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

6.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre
vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az
Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az adatkezelő,
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes
adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak
érvényesüléséről az Adatkezelő jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok,
utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges
adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve,
ha az aránytalan nehézséget jelentene.
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon a bterv@friendshungary.hu e-mail
elérhetőségünkre, részletes Adatvédelmi Szabályzatunk a www.friendshungary.hu/bterv/adatvedelem weboldalon
olvasható.
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