
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK RÉSZÉRE 

Fresenius Medical Care  

BEVEZETÉS 

1. A jelen tájékoztató célja az, hogy információt nyújtson arról, hogy a Fresenius 

Medical Care mint adatkezelő hogyan kezeljük a Személyes Adatait, ha valamely 

állásra jelentkezik hozzánk.  

2. Tiszteletben tartjuk a magánéletét és gondosan védjük a Személyes Adatait. 

Az  adatkezelést a GDPR-nak megfelelve végezzük. Az alábbiakban olvashatja, hogy 

hogyan gyűjtjük, kezeljük és továbbítjuk a Személyes Adatait. 

MELY SZEMÉLYES ADATAIT FOGJUK KEZELNI? 

3. A következő kategóriába tartozó személyes adatait gyűjtjük és kezeljük: 

Kapcsolattartási adatok (például név, cím, e-mail cím és telefonszám); 

• Kép (ha az önéletrajzához csatolja) 

• A korábbi munkahelyekre, végzett feladatokra, végzettségre, szakképzettségre, 

elvégzett iskolákra vonatkozó adatok 

• Önéletrajz és motivációs levél 

4. A Személyes Adatokat közvetlenül Öntől, vagy olyan állásportálon való 

jelentkezésen keresztül gyűjtjük, akikkel Ön kapcsolatban van, és akiknek a 

hozzájárulását adta arra, hogy a Személyes Adatait megosszák velünk. Emellett a 

tevékenység végzésére való jogosultságára (egészségügyi dolgozók esetén alap- és 

működési nyilvántartásban való szereplés) vonatkozó adatokat gyűjthetünk 

nyilvánosan elérhető forrásokból. 

MILYEN CÉLOKBÓL KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIT? 

5. Az adatkezelés céljai: 

i.) A megfelelő jelölt kiválasztása a meghirdetett pozícióra 

6. Azért, hogy ki tudjuk értékelni, hogy Ön-e a megfelelő jelölt a meghirdetett pozícióra, 

az szükséges, hogy adatot szolgáltasson a részünkre. Adatot szolgáltatni nem köteles, 

de annak hiányában nem tud részt venni a kiválasztási eljárásban. 

MI A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA?  



 
 

7. A fenti 5. pont i.) alpontban rögzített adatkezelési cél tekintetében az adatkezelés 

jogalapja az az iránti jogos érdekünk, hogy a legjobb és az alkalmas jelöltekből tudjunk 

kiválasztani. 

KI ISMERHETI MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT? 

9. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk, hogy megvédjük a 

Személyes Adatait az elvesztéstől, jogellenes hozzáféréstől stb. Korlátozzuk azoknak 

a személyeknek a számát, akik megismerhetik a Személyes Adatait. Kizárólag a 

Fresenius Medical Care alkalmazottai és az adatfeldolgozók olyan alkalmazottai 

férhetnek hozzá az adatokhoz, akiknek a fenti céloknak megfelelő adatkezelési 

tevékenység elvégzéséhez az adatok megismerésére szükségük van. 

MEDDIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT? 

10. A Személyes Adatait az adatkezelés céljának fennállásáig, illetve addig tároljuk, 

amíg a helyi jogszabályok megengedik vagy előírják. Ennek értelmében az adatokat 

addig őrizzük, amíg Ön a kiválasztási folyamatban részt vesz, de legfeljebb 1 évig, ha 

Ön erről másként nem rendelkezik. 

Az Adatait olyan helyeken tároljuk, ahol ellenőrizni tudjuk, hogy ki fér azokhoz hozzá 

(beleértve az elektronikus rendszereket is). 

MILYEN JOGOK ILLETIK MEG AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN?   

11. A Személyes Adatai tekintetében az adatkezelő a Fresenius Medial Care (cg.: 01-

09-261103, levelezési címe: 1537 Budapest, Pf.: 361, e-mail: laszlo.blonski@fmc-

ag.com) Ez azt jelenti, hogy mi felelünk azért, hogy a Személyes Adatait korrekten és 

az alkalmazandó jogoknak megfelelve kezeljük. A Fresenius Medical Care 

adatvédelmi tisztviselője Blonski László, aki az alábbi címeken érhető el: e-mail: 

laszlo.blonski@fmc-ag.com vagy postai cím: Fresenius Medical Care 1537 Budapest, 

Pf.: 361. 

12. Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen Személyes Adatait kezeljük, és kérheti, 

hogy ezekről adjunk másolatot. Jogosult arra, hogy a pontatlan Személyes Adatai 

helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, továbbá egyes esetekben a Személyes 

Adatai törlését kérje. Önnek joga van továbbá arra, hogy a saját helyzetével 

kapcsolatos okokból (pl visszalépett a jelentkezéstől) tiltakozzon az Adatai kezelésével 

szemben.  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatkezelés korlátozása, illetve a Személyes 

Adatok törlése azt eredményezheti, hogy nem vehet részt a kiválasztási folyamatban. 
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13. Ha további kérdései vannak, forduljon a helyi adatvédelmi megbízotthoz vagy 
kapcsolattartóhoz ezen az e-mail címen: Blonski László, adatvédelmi megbízott: 
laszlo.blonski@fmc-ag.com 
 

14. Ha a Személyes Adatai kezelésével kapcsolatban kifogása vagy panasza van, 

panaszt tehet a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett 

jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál. 

A Magyarországon illetékes Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: 

+36–1-391-1400, fax: +36-1-391-1410. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

web:www.naih.hu). 

MÓDOSÍTÁS 

A Személyes Adatai kezelésében bekövetkező valamennyi változásról értesíteni 

fogjuk a www.freseniusmedicalcare.hu weboldalon való közzétételével. 
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