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Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató 
Nonprofit Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 35-37., cégjegyzékszám: 09-09-
017097, adószám: 22305372-2-09) (továbbiakban PIREHAB Nonprofit Kft.) ismertesse 
Önnel az álláspályázatok elbírálása kapcsán kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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-General Data Protection Regulation-GDPR) előírásainak és a hatályos 
magyar jogszabályoknak megfelelve. 

A PIREHAB Nonprofit Kft. adatkezelőnek minősül a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban 
ismertetett adatkezelései tekintetében.  

Adatkezelő adatkezelései során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési 
gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető 
jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi 
Rendelet előírásaira. 

 

Az adatkezelés célja 
Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett állásra történő jelentkezés, álláspályázat 
elbírása, illetve a jelentkezővel való kapcsolattartás. 
 

Az adatkezelés jogalapja 
Adatkezelő adatkezelése az Ön hozzájárulásán alapul, tekintettel arra, hogy az Ön 
kezdeményezése eredményeként jutott el az Adatkezelőhöz az Ön adata. 
 

A kezelt személyes adatok köre  
Az Adatkezelő nyilvántartja Önről nevét, e-mail címét, telefonszámát, önéletrajzát, 
motivációs levelét, valamint az Ön által önkéntesen megadott bármely további személyes 
adatot. 
 

Az adatok forrása 
Az adatai eljuthatnak az Adatkezelőhöz elektronikus vagy postai csatornán, valamint az 
Adatkezelő dolgozójának ajánlása révén. 
 

 
 



 
Az adatkezelő személye, az adatokhoz való hozzáférés 
A jelentkezéskor megküldött, illetve megadott adatok kizárólag a PIREHAB Nonprofit Kft. 
azon munkavállalói által kerülnek kezelésre, akiknek ez a munkaköre alapján joga, 
kötelezettsége, illetve akik az érintett álláspályázat elbírálásában illetékesek. 
Az adatkezelés helye ezen munkavállalók munkavégzéséhez rendszerint  használt hely. 
 
Az adatkezelés időtartama 
A PIREHAB Nonprofit Kft., mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés 
keretében benyújtott (pl.: önéletrajzban megjelölt) személyes adatokat a pályázat elbírásáig 
kezeli. Az álláspályázat elbírálását követően a jelentkezőnek a jelentkezés keretében 
benyújtott személyes adatai - beleértve a kapcsolattartási adatokat is - törlésre kerülnek.  
Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása az álláspályázat elbírálásának akadályát 
képezi, így a hozzájárulás visszavonásával a jelentkezés is visszavontnak tekinthető. A 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján korábban végzett adatkezelés 
jogszerűségét.  
 
Az Önt megillető jogok 
Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az adatvedelem@pirehab.hu e-mail címen 
érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek 
között - :  

a. hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz (GDPR 
15. cikk) 

b. tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont 
adatfeldolgozók, adatkezelés tartama) illetően (GDPR 15. cikk) 

c. bármikor visszavonhatja hozzájárulását (GDPR 7. cikk (3)) 
d. kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli 

helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk) 
e. kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését 

(GDPR 17. cikk) 
f. kérheti az adatok használatának korlátozását (GDPR 18. cikk) 
g. kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára 
továbbítsuk (GDPR 20. cikk) 

h. tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti 
hatóságnál eljárást kezdeményezhet (GDPR 77. cikk) 
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Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmond a rendeletben 
foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Az Érintett a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c.; www.naih.hu, tel.: 06/1/391-1400) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti 
jogait. 
Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval 
szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye 
szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék 
előtt. 
 
Kapcsolat 
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel kérjük, forduljon hozzánk az 
adatvedelem@pirehab.hu e-mail címen. 
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