BT ROC KFT. ÉS BT GLOBAL EUROPE B.V MAGYARORSZÁGI
FIÓKTELEPE
TOBORZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a BT ROC Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki
út 91-93.; cégjegyzékszám: 01-09-960828; valamint a BT Global Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.; cégjegyzékszám:
01-17-001367 a továbbiakban: együtt „BT”) tájékoztassa az érintetteket (a továbbiakban:
„Érintett”), a személyes adataiknak az állásjelentkezéssel kapcsolatos kezeléséről.
A toborzással és felvételi eljárással kapcsolatos adatkezelések tekintetében a BT mint
adatkezelő jár el.
Felhívjuk a BT részére személyes adatot közlő személyek figyelmét, hogy amennyiben nem
saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának
beszerzése.
A BT adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi szabályok és információk folyamatosan
elérhetők a következő címen: https://www.globalservices.bt.com/en/legal/regulatory-legalstatements/hungary továbbá az intraneten: https://hr.bt.com/en-hun/working-at-bt/hr-policylibrary. A BT fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, amelyről a
hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.
A BT a BT Group Európai Gazdasági Térségen kívül működő vállalkozásai számára is
továbbíthatja az Érintettek személyes adatait. Ezt a BT Group Kötelező Szervezeti
Szabályozása (a továbbiakban: „BCR”) alapján teszi. A BCR a BT-nek a jelen tájékoztató 3.
pontjában megjelölt kapcsolttartójánál, kérésre, megtekinthető.

1. EGYES ADATKEZELÉSEK
1.1. JELENTKEZŐK ELBÍRÁLÁSA
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az állásra jelentkezők azonosítása, értékelése.
Az adatkezelés jogalapja: Az állásra jelentkező azzal, hogy elküldi a BT-nek az önéletrajzát,
egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BT a személyes adatait a
meghirdetett pozícióra való jelentkezéssel kapcsolatban kezelje.
A kezelt személyes adatok: Az önéletrajzok elbírálása során a jelentkezők nevét,
elérhetőségét (email cím, telefonszám, levelezési cím), születési helyét és idejét,
képzettségre vonatkozó adatait, valamint szakmai tapasztalatait és egyéb készségeit,
önéletrajz formájában, míg jelentkezőről készült kép és hangfelvételt videó film formájában
kezeli a BT.
A kezelt személyes adatok forrása: A BT a személyes adatokat közvetlenül az állásra
jelentkezőktől vagy az 4. pontban felsorolt fejvadász cégektől kapja meg.
A BT az alább meghatározott munkakörök esetén kéri az erkölcsi bizonyítvány bemutatását
az állásra jelentkezőktől.
(i)
(ii)

„C” szint, azaz vezetői munkakörök;
biztonsági jellegű feladatok ellátását igénylő munkakörök (Phisical security,
Security operations, Security audit),
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(iii)

(iv)

(v)

olyan munkakörök, ahol pénzmozgással kapcsolatos műveleteket hajtanak végre,
illetve ahhoz kapcsolódóan döntési jogosultsággal rendelkeznek például
meghatározott összegen felüli költségvetés (budget) kezelését/jóváhagyását
igénylő munkakörök; beszerzési (procurement) munkakörök, melyben döntési
joggal rendelkeznek; Account Payable munkakörök; Payment Card Industry
munkakörök;
olyan munkakörök, ahol pénzügyi intézmény vagy egészségügyi szolgáltató
ügyféllel dolgoznak, illetve ilyen ügyfelek vagy azok ügyfeleinek adataihoz férnek
hozzá; vagy
olyan munkakörök, ahol üzleti titok vagy védett ismeret körébe eső adatokat, illetve
különleges személyes adatokat kezelnek.

A BT az erkölcsi bizonyítványról másolatot nem készít, azt semmilyen formában nem tárolja.
Az adatkezelés az okirat bemutatása tényének megtörténtére vonatkozik. A BT az erkölcsi
bizonyítvánnyal kapcsolatos személyes adatot más adatkezelő vagy feldolgozó részére nem
továbbítja.
Az adatkezelés időtartama: A BT, az állásra jelentkezők személyes adatait az 1.2 és 1.3
pontokban megjelölt ideig kezeli.
A jelentkezők elbírálása esetenként videointerjú keretében történik. A videointerjú
szolgáltatást a Hirevue a BT adatfeldolgozójaként. A BT a videointerjúról készült felvételt az
elutasított jelentkezők esetén az elutasítástól számított 1 évig, felvételt nyert jelentkezők
esetén a munkába állástól számított 6 hónapig kezeli.
1.2. ELUTASÍTOTT JELENTKEZŐK ÖNÉLETRAJZAINAK TÁROLÁSA
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az elutasított jelentkezők esetleges későbbi
megkeresése újabb állásajánlatokkal.
Az adatkezelés jogalapja: A jelentkező hozzájárulása. Az állásra jelentkező azzal, hogy elküldi
a BT-nek az önéletrajzát, továbbá a videó interjúra való bejelentkezéssel egyértelmű és
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BT a személyes adatait az elutasítástól számított
további 1 évig kezelje a jővőben meghirdetett pozíciókkal kapcsolatos újabb állásajánlatokkal
való megkeresés céljából.
A kezelt személyes adatok: Az elutasított jelentkezők nevét, elérhetőségét (email cím,
telefonszám, levelezési cím), születési helyét és idejét, képzettségre vonatkozó adatait,
valamint szakmai tapasztalatait és egyéb készségeit, önéletrajz formájában, míg a
jelntkezőről készült kép és hangfelvételt videó film formájában kezeli a BT.
A kezelt személyes adatok forrása: A BT a személyes adatokat közvetlenül a jelentkezőktől
kapja meg.
Az adatkezelés időtartama: A BT, az elutasított jelentkezők személyes adatait, az elutasítástól
számított 1 évig kezeli.

1.3. A FELVÉTELT NYERT JELENTKEZŐK ELLENŐRZÉSE
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az állásra felvételt nyert jelentkezők ellenőrzése,
és a BT-nél történő foglalkoztatásuk.
Az adatkezelés jogalapja: A felvételt nyert jelentkező hozzájárulása.
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A kezelt személyes adatok: A pályázatok elbírálása során a felvételt nyert jelentkező neve és
önéletrajza, majd a jelentkező felvétele során UIN-je, útlevele, személyi igazolványa,
lakcímkártyája, jogosítványa, fényképe, házassági anyakönyvi kivonata, személyazonosságot
vagy lakcímet igazoló egyéb dokumentuma, (erkölcsi bizonyítványa), legmagasabb
végzettséget igazoló dokumentuma, előző munkahelyről vagy oktatási intézménytől származó
ajánlása (az ajánlást adó neve, telefonszáma, email címe, beosztása), videó interjú kép és
hanganyaga.
A kezelt személyes adatok forrása: A BT a személyes adatokat közvetlenül az Érintettektől
kapja meg.
Az adatkezelés időtartama: A BT, a felvételt nyert jelentkezők személyes adatait az
ellenőrzést követő foglalkoztatás esetén a munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésekről
szóló tájékoztatóban foglalt ideig kezeli. Az ellenőrzés eredményeként elutasított jelentkezők
adatait a BT törli.

2. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK HELYE, MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS
BIZTONSÁGA
Az adatkezelések helye a BT és az adatfeldolgozó(k) székhelye.
A BT a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja
meg és üzemelteti, hogy a kezelt személyes adat:
a)
b)
c)
d)

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A BT a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

3. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
BT ROC Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.
Cégjegyzékszám: 01-09-960828
Adatvédelmi tisztviselő neve: Méhes Katalin
E-mail címe: dpo-cee@bt.com

BT Global Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93.
Cégjegyzékszám: 01-17-001367
Adatvédelmi tisztviselő neve: Méhes Katalin
E-mail címe: dpo-cee@bt.com
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A BT Groupba tartozó egyéb cégek is kezelhetik a jelen tájékoztatóban megjelölt személyes
adatokat. Ezekről tájékoztatást a jelent pontban megjelölt elérhetőségen lehet kérni.
4. ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
Hirevue
Székhely: 10876 South River Front Pkwy #500, South Jordan, UT 84095
VAT ID: 20-2438190 Telefonszám: +1800 655 4106
E-mail címe: privacy@hirevue.com
Karrier Hungária
Székhely: 1075. Budapest, Madách I. út 14.
Cégjegyzékszám: 01-09-676230,
Kapcsolattartó: Ruff Gabriella
Telefonszám: +36 1 354 2060
E-mail: ruff.gabriella@karrierhungaria.hu
Jobsgarden Személyzeti Tanácsadó Kft.
Székhely: 1037 Budapest Montevideo utca 16/b
Cégjegyzékszám: 01 09 698643
Kapcsolattartó: Domanovszki Erna
Telefonszám: +36 1 439 2940
E-mail: office@jobsgarden.hu
Manpower Munkaerő-szervezési Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Váci út
76.Cégjegyzékszám: 01-09-069811
Kapcsolattartó: Enslin Ildikó
Telefonszám: + 36 1 411 1590
E-mail: manpower@manpower.hu
CPL Jobs Kft.
Székhely: 1062 Budapest, Teréz körút 55.
A/2.emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-925917
Kapcsolattartó: Dobos Imre
Telefonszám: +36 30 518-3348
E-mail: Imre.Dobos@cpljobs.hu
Adecco Személyzeti Közvetítő Kft
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. Building G
Floor 7
Cégjegyzékszám: 01 10 046053
Kapcsolattartó: Daniel Leuschner
Telefonszám: +3630/410-5956
E-mail: daniel.leuschner@adecco.com
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Randstad Hungary Kft.
Székhely: 1024 Budapest Lövőház utca 39.
Cégjegyzékszám: 01 09 729305
Kapcsolattartó: Gosztola Dóra
Telefonszám: +36 1 411 2090
Email: info@randstad.hu
Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft.
Székhely: West End Business Center Irodaház
1132 Budapest, Váci út 22-24. 3. em
Cégjegyzékszám:01 09 687040
Kapcsolattartó: Göndőcs Viktor
Telefonszám: +36 1 413 2560
Email: v.gondocs@trenkwalder.com
Hays Hungary Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-883262
Kapcsolattartó: Czakó Gábor
Telefonszám: +36 70 4122190
E-mail: czako@hays.hu
C-Mentor Bt.
Székhely: 1037, Hungary, Budapest, Laborc u.4.
Telefonszám: +36 1 368 4011
Kapcsolattartó: Balogh Bernadette
E-mail: bernadette.balogh@c-mentor.com
Az adatfeldolgozói tevékenység célja: külföldi
munkavállalók hivatalos ügyeinek intézése

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Amennyiben az Érintettnek a BT adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele,
panasza van, a BT-hez fordulhat a 3. pontban megjelölt elérhetőségeken. Ezen az
elérhetőségen továbbá hozzáférést kérhet a megadott személyes adataihoz, tiltakozhat azok
kezelése ellen, kérheti az adatkezelés korlátozását, illetve kérheti személyes adatainak
helyesbítését vagy törlését.
Az Érintett fentiekre irányuló kérelmét a BT az annak benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, de legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és döntéséről az Érintettet írásban, vagy ha az
Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.
A kérelem elintézése ingyenes, ha a kérelmet benyújtó a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozó kérelmet még nem nyújtott be. A kérelem elintézése akkor is ingyenes, ha a folyó
évben azonos adatkörre ismételten nyújt be kérelmet és ennek alapján a BT mulasztásából
fakadóan szükséges a kérdéses személyes adat(ok) helyesbítése, törlése vagy a vonatkozó
adatkezelés korlátozása. Egyéb esetekben a BT a kérelem elintézésével kapcsolatban
közvetlenül felmerült költségeinek megtérítésére jogosult.
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A BT felhívhatja a kérelem benyújtóját arra, hogy személyazonosságát hitelt érdemlően
igazolja.
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. A BT az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével
vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles
megtéríteni. A BT mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. A BT nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a
károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatvédelmi hatóságnál is lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa 9-11.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
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6. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK*
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez.
Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat,
amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő
vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon
vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen
továbbítások sorozata tekintetében követ.

*

Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR 4. Cikk.)
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