
TÁJÉKOZTATÁS A HVG KIADÓ ZRT. ÁLTAL MEGHIRDETETT ÁLLÁSRA 

JELENTKEZŐK SZÁMÁRA SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉRŐL 

 

 

A HVG Kiadó Zrt. az álláspályázat során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Európai 

Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; általános adatvédelmi rendelet; GDPR), valamint 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvénynek megfelelően bizalmasan kezeli és harmadik személy részére nem továbbítja. 

 

Az adatkezelés célja a HVG Kiadó Zrt. munkaerőigényének kielégítése. 

 

Az adatszolgáltatás a pályázó önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást a pályázó a jelen 

tájékoztató elolvasását és megértését követően benyújtott pályázatával ad meg a HVG Kiadó Zrt. 

részére. 

 

A HVG Kiadó Zrt. a munkaviszony létesítését megelőzően mindazon személyes adatokat kezelheti, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy a munkaviszony létesítéséről döntés születhessen (a pályázó 

alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok). A kezelt adatok körét az álláspályázat 

tartalmazza, a pályázó által ezen felül megadott személyes adatok kezelésére is a jelen tájékoztató 

irányadó, azzal, hogy ezen adatok esetében a HVG Kiadó Zrt. feltételezi a pályázó által az 

adatkezeléshez adott hozzájárulás meglétét. 

 

A pályázat során a pályázó kifejezett hozzájárulása alapján személyiség- és kompetenciateszt 

kitöltésére is sor kerülhet. A teszt kitöltése során a Profiles International Hungary Kft. (1025 

Budapest, Szilfa utca 6. 1. em. 1.) jár el a HVG Kiadó Zrt. megbízásából adatfeldolgozóként.  

A Profiles International Hungary Kft. dolgozza ki a tesztet, küldi meg a pályázó részére a 

kitöltéshez szükséges hozzáférési információkat e-mailben, a teszt eredményeit pedig szöveges és 

grafikus jelentésben rögzíti, amelyet a pályázó részére is eljuttat. 

 

A HVG Kiadó Zrt. az általa közzétett pályázati felhívásokra, hirdetésekre jelentkezők személyes 

adatait - beleértve a személyiség- és kompetenciateszt kitöltése során birtokába került személyes 

adatokat is - mindaddig megőrzi, amíg a meghirdetett pozíció betöltéséről döntés nem születik, 

amelyről a HVG Kiadó Zrt. minden pályázót értesít. Amennyiben a pályázati anyag alapján 

megállapítható, hogy munkaviszony létesítésére a jövőben, azaz a pozíció betöltését követően sem 

kerülhet sor, a HVG Kiadó Zrt. az adatokat helyreállíthatatlanul törli. A HVG Kiadó Zrt. fenntartja 

a jogot, hogy amennyiben munkaviszony jövőbeni létesítése nem zárható ki, úgy döntsön az adatok 

további, a pozíció betöltését követő legfeljebb 12 hónapig történő megőrzéséről. 

 

Amennyiben a pályázó nem kíván hozzájárulni személyes adatai megőrzéséhez, a 12 hónapos 

időszakon belül - személyazonosságának igazolását követően - bármikor kérheti adatai törlését, 

illetve tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint hozzáférhet a HVG Kiadó Zrt. 



által tárolt adataihoz, továbbá kezdeményezheti azok helyesbítését, vagy kezelésük időbeli és/ vagy 

felhasználási módbeli korlátozását. A HVG Kiadó Zrt. kifejezetten tájékoztatja a pályázókat, hogy 

a hozzájárulás bármikor visszavonható. A pályázó fenti jogosultságait az allas@hvg.hu címre 

küldött levél útján gyakorolhatja. 

 

Az adatkezelés elveire, az adatbiztonságra, valamint a pályázó adatkezeléssel kapcsolatos 

jogosultságaira vonatkozó további információk a HVG Kiadó Zrt. adatkezelési tájékoztatójának I. 

Általános részében találhatók. 
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