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1. BEVEZETÉS 

Az ORIENS IM Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 

Budapest, József Attila u. 1. 1. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-889007; képviseli: Orbán Krisztián, 

ügyvezető) mint az Oriens cégcsoport („Oriens Csoport”) vezető tagja egy központi toborzási 

szervezeti egységet („Recruitment Centre”) működtet, amely a cégcsoport toborzási feladatait 

látja el („Szolgáltatás”). Az Oriens Csoport a toborzási tevékenység körében potenciális 

munkavállalók („Érintettek”) személyes adatait kezeli. 

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy az Oriens Csoport tájékoztassa az 

Érintetteket a Recruitment Centre működésével összefüggő – az Oriens Csoport tagjaira kiterjedő 

– adatkezelési tevékenység legfontosabb körülményeiről. A Szolgáltatás nyújtása és használata 

során az Oriens Csoport alábbi tagjai kezelnek, illetve kezelhetnek személyes adatot: 

 

ORIENS IM Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, 

József Attila u. 1. 1. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-889007; képviseli: Orbán Krisztián; 

levelezési címe: 1051 Budapest, József Attila u. 1. 1. em. 2.; e-mail-címe: info@oriensim.com; 

telefonszáma: +36 20 456 5251; „Oriens IM”); 

Oriens Czech Republic, s.r.o. (székhely: Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha; 

nyilvántartási szám: 053 02 960; képviseli: Macher Flóra, Orbán Krisztián; levelezési 

címe: Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha; e-mail-címe: info@oriensim.com; 

telefonszáma: +36 20 456 5251); 

Pek-Snack Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 7275 Igal, Szántódi út 0175 

hrsz. ; cégjegyzékszám: 14-09-303130; képviseli: Antal Csaba; levelezési címe: 7275 Igal, 

Szántódi út 0175 hrsz.; e-mail-címe: info@peksnack.hu; telefonszáma: +36 20 456 5251); 

Tom Market Kft. (székhely: 7634 Pécs, Nagy-Berki út 8/3.; cégjegyzékszám: 02-09-075381; 

képviseli: Nagy Tamás Zoltán; levelezési címe: 7634 Pécs, Nagy-Berki út 8/3; e-mail-címe: 

info@tommarket.hu; telefonszáma: +36 20 456 5251); 

Moravia Containers, a.s (székhely: Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Prága, 

Csehország; nyilvántartási szám: 05661986; képviseli: Tomáš Flajsar; levelezési címe: Ovocný 

trh 573/12, Staré Město, 110 00 Prága, Csehország; e-mail-címe: info@moraviacontainers.cz; 

telefonszáma:+ +36 20 456 5251); 

Automa CZ s.r.o. (székhely: Nebřehovice 39, Postal Code 386 01, Csehország; nyilvántartási 

szám: 07933291; képviseli: Macher Flóra, Orbán Krisztián, Slavoj Musílek; levelezési címe: 

Nebřehovice 39, Postal Code 386 01, Csehország; e-mail-címe: info@automacz.cz; 

telefonszáma: +36 20 456 5251); 

Auware Engineering Kft. (székhely: 2142 Nagytarcsa, Felső Ipari krt. 2/F. B.ép; 

cégjegyzékszám: 13-09-216693; képviseli: Macher Flóra, Orbán Krisztián, Slavoj Musílek, 

Steiner György; levelezési címe: 2142 Nagytarcsa, Felső Ipari krt. 2/F. B.ép; e-mail-címe: 

info@auware.com; telefonszáma: +36 20 456 5251); 

Antra ID Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 89.; cégjegyzékszám: 13-09-216780; 
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képviseli: Macher Flóra, Orbán Krisztián, Slavoj Musílek, Steiner György; levelezési címe: 2040 

Budaörs, Baross utca 89; e-mail-címe: info@antra.hu; telefonszáma: +36 20 456 5251); 

FLOSMAN a.s. (székhely: 390 02 Tábor, Chýnovská 1917/9, Csehország; nyilvántartási szám: 

25188445; képviseli: Macher Flóra; levelezési címe: 390 02 Tábor, Chýnovská 1917/9, 

Csehország; e-mail-címe: info@flosman.cz; telefonszáma: +36 20 456 5251); 

ADK Modulraum GmbH (székhely: Im Riegel 28, 73450 Neresheim, Germany; nyilvántartási 

szám: HRB 520346, képviseli: Orbán Krisztián; levelezési címe: Im Riegel 28, 73450 

Neresheim, Germany; e-mail-címe: info@ADK-Modulraum.de; telefonszáma: +36 20 456 5251) 

Modular Systems GmbH (székhely: Im Riegel 28, 73450 Neresheim, Germany; nyilvántartási 

szám: HRB 720203, képviseli: Orbán Krisztián; levelezési címe: Im Riegel 28, 73450 

Neresheim, Germany; e-mail-címe: info@ADK-Modulraum.de; telefonszáma: +36 20 456 5251 

ADK Leasing GmbH (székhely: Im Riegel 28, 73450 Neresheim, Germany; nyilvántartási 

szám: HRB 729902, képviseli: Orbán Krisztián; levelezési címe: Im Riegel 28, 73450 

Neresheim, Germany; e-mail-címe: info@ADK-Modulraum.de; telefonszáma: +36 20 456 5251 

 

Az Oriens IM – mint a Recruitment Centre működtetője – a pályázatok kezelése és irányítása, 

illetve a Szolgáltatás tekintetében felmerülő egyéb feladatok elvégzése – során kizárólag az adott 

pályázat meghirdetéséhez, értékeléséhez, elbírálásához, illetve az ezekhez kapcsolódó további 

cselekményekhez (mint például a munkaviszony létrehozásához) nélkülözhetetlen vagy abban 

érdekelt társasággal (mint az Oriens Csoport tagjával) folytat közös adatkezelési tevékenységet. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben az Oriens Csoport egy tagjánál betölthető 

álláshelyre nyújt be Ön mint Érintett pályázatot, a pályázattal kapcsolatos toborzási feladatok során 

csak az adott társaság és az Oriens IM fér hozzá személyes adataihoz. Ettől eltérően, ha Ön 

kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Oriens Csoport egy adott toborzási folyamat 

végleges lezárultát követően is kezelhesse az Ön személyes adatait abból a célból, hogy Önt a 

későbbiek során is megkereshesse, az Ön személyes adatai az Oriens Csoport többi tagja 

számára is hozzáférhetők lesznek a jelen Tájékoztatóban megjelölt feltételekkel és időtartamban. 

 

Az Oriens Csoport a jelen Tájékoztatóban az átláthatóság és a könnyű megértés érdekében – 

összhangban a GDPR által megfogalmazott, tájékoztatásra vonatkozó követelménnyel – az Oriens 

Csoport tagjai által végzett egyes adatkezelési műveletek tekintetében is az Oriens Csoportra 

hivatkozik. Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, a 

hr@oriensim.com e-mail-címen írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az Oriens Csoport a Szolgáltatás nyújtása és használata során az alább meghatározott személyes 

adatok vonatkozásában adatkezelőként jár el és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen 

Tájékoztató tartalmát. Az Oriens Csoport kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással 

kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban 

meghatározott elvárásoknak. 

 

Az Oriens Csoport elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten 

fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Oriens 

Csoport a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai 
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és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

 

Az Oriens Csoport az Érintettek személyes adatait kizárólag Magyarország vagy más EGT-állam 

területén kezeli és harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja. Az 

Oriens Csoport jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon és további adatkezelőkön kívüli 

személyeknek nem továbbít személyes adatot.  

 

Felhívjuk az Oriens Csoport részére adatot közlő személyek figyelmét, hogy amennyiben nem 

saját   személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának 

beszerzése. 

 

Az Oriens Csoport adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi szabályok és információk 

folyamatosan elérhetők a http://oriensim.com/ honlapon. Az Oriens Csoport fenntartja magának a 

jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

tájékoztatást ad. 

 

Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, a hr@oriensim.com  e-

mail-címen írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

 

Az Oriens Csoport adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos 

hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 

• Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk); 

• Az Európai Parlament és 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) – („GDPR”) 

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

CXII. törvény; 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény. 

 

3. AZ ADATKEZELÉS JELLEMZŐI 
 

Az adatkezelés célja: a toborzási funkció ellátása a teljes Oriens Csoportra vetítve, megfelelő 

munkaerő felkeresése és felvétele a cégcsoportba az üzleti tervek megvalósítása érdekében. A 

toborzási funkció elemei: 

 

• a cégcsoportoknál felmerülő HR igények kezelése, 

• tervezés és egyeztetés talent management témában az Oriens cégcsoport tagjainak 

vezetőivel, 

• hirdetések feladása, akár a saját, akár az Oriens cégcsoport tagjainak nevében, 

• bejövő jelentkezések kezelése, 

• (potenciális) jelöltekkel a kapcsolat felvétele közösségi médián keresztül vagy  online 

toborzási adatbázisából (direkt megkeresés), 

• screening, kapcsolat tartása és interjúszervezés az Oriens cégcsoport tagjainak 

nevében telefonon/emailben, 

• jelöltek személyes meghallgatása, 
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• jelöltek értékelése/besorolása és ezek megbeszélése az Oriens cégcsoport tagjainak 

vezetőivel, alkalmanként assessment center szervezése, 

• felsővezetők esetén kompenzációs tárgyalások, ajánlatadás és szerződéskötés 

lebonyolítása, a személyes adatok bekérése és portfólió cég felé történő továbbítása, 

• próbaidő alatti utánkövetés, 

• adatbázis építése jövőbeni toborzásokhoz. 

 

Megfelelés a célszerűség elvének: az Oriens Csoport kizárólag azokat az adatkezelési 

műveleteket hajtja végre a kezelt személyes adatokon, amelyek az adatkezelés fenti céljának 

megvalósulása érdekében szükségesek. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek körét az 

Oriens Csoport a lehető legszűkebben határozza meg, mely alapján az Oriens Csoport 

szervezetén belül kizárólag a személyügyi feladatokat ellátó személyek férnek hozzá, munkaköri 

kötelezettségeik ellátása érdekében. A személyes adatok tárolásának szükségességét az Oriens 

Csoport rendszeresen felülvizsgálja. Minden olyan adatot köteles az Oriens Csoport 

megsemmisíteni (visszaállíthatatlanul törölni), amelyek már nem szükségesek a fenti cél 

megvalósításához. 

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintettől származó, a pályázat során rendelkezésre bocsátott 

személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk 

(1) a) pont], a pályázat vagy a betöltendő munkakör szempontjából lényeges, közösségi 

médiafelületeken elérhető (nyilvános és bárki számára hozzáférhető) információk Oriens Csoport 

általi megtekintése az Oriens Csoport (mint adatkezelő) jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges [GDPR 6. cikk (1) f) pont]. Az Oriens Csoport a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján 

végzett adatkezelési tevékenysége körében érdekmérlegelési tesztet végzett, amely alapján 

megállapítható, hogy az így kezelt személyes adatok tekintetében az Érintett érdekei vagy 

alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az Oriens Csoport érdekeivel szemben. 

Az érdekmérlegelési teszt a jelen Tájékoztató mellékletét képezi. 

 

A kezelt adatok köre: 

a) teljes név, 

b) e-mail-cím, 

c) telefon, 

d) szakmai önéletrajz (LinkedIn profillal vagy egyéb hasonló közösségi médiából származó 

profillal történő jelentkezés esetén az adott profil is szakmai önéletrajznak tekintendő), 

e) korábbi/jelenlegi munkahely és pozíció, 

f) a jelölt válaszlevelei, 

g) az Oriens Csoport munkavállalói által a jelöltről készített belső megjegyzések, 

h)  közösségi médiafelületek (LinkedIn, Facebook) profiljairól származó információ. 

 

A kezelt adatok forrása: 

a) nyilvános online toborzási adatbázisok ( profession.hu, jobs.datacruit.com),  

b) közösségi média felületek (LinkedIn, Facebook),  

c) egyéb honlapok, 

d) harmadik személyek (például fejvadász cégek, az Oriens Csoport munkavállalóinak 

kapcsolatrendszerében lévő személyek),  

e) az Érintett személyesen. 

 

Az adatkezelés időtartama: az Oriens Csoport mindaddig kezeli a személyes adatokat, amíg a 

fenti cél fennáll, azaz okkal feltételezhető, hogy az adott személyes adat valamilyen toborzási 
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igény kielégítéséhez szükséges lehet. Amennyiben a pályázó (mint Érintett) külön, kifejezetten 

hozzájárulását adja, az Oriens Csoport a pályázó (mint Érintett) személyes adatait – megüresedő 

álláshelyek betöltése, illetve további kiválasztás céljából – további 5 (öt) évig kezelheti. Az 

adatkezelés megszűnik, ha azt az Érintett kéri, továbbá ha a toborzási igény kielégítéséhez a 

személyes adat már nem szükséges (így pl., ha a toborzási folyamat véglegesen lezárult) vagy a 

külön kifejezett hozzájárulás szerinti 5 (öt) év elteltével. A toborzási folyamat nem feltétlenül zárul 

le véglegesen, ha a meghirdetett állást betöltik, ugyanis előfordulhat többek között, hogy az állást 

betöltő munkavállaló vagy a munkáltató a próbaidő alatt megszünteti a munkaviszonyt, így ez 

esetben a toborzási folyamat végleges lezárultának az állást betöltő munkavállaló próbaidejének 

lejárta tekintendő. 

 

Az adatkezelés helye: az adatkezelők, azaz az Oriens Csoport fent megjelölt tagjainak székhelye, 

szerverei, illetve a jelen adatkezelési tájékoztatóban adatfeldolgozóként megjelölt Datacruit s.r.o. 

szerverei. 

 

Hozzáférésre jogosultak: az Oriens Csoport és az általa megbízott adatfeldolgozók (amennyiben 

van) azon munkatársai férhetnek hozzá, akik a toborzásban – a Szolgáltatás nyújtása vagy 

használata során – részt vesznek. A személyes adatokat az Oriens Csoport nem hozza 

nyilvánosságra és nem ad hozzáférést harmadik személynek vagy az Oriens Csoport olyan 

munkatársának, aki nem a toborzással foglalkozik, vagy akinek erre egyébként munkaköre, 

feladata ellátása érdekében nincs szüksége. 

 

Hatósági megkeresés: Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 

tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében 

megkereshetik az Oriens Csoportot, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a 

megkereső hatóságnak. Az Oriens Csoport a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos 

célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad       ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

Az adatkezelési tevékenység során nem kerül sor profilalkotásra, valamint automatizált 

döntéshozatalra. 

 

4. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
 

Az adatkezelések helye elsősorban az Oriens Csoport fent megjelölt tagjainak székhelye, 

másodsorban az adatkezelők és adatfeldolgozók egyéb szerverei. 

 

Az Oriens Csoport a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

 

Az Oriens Csoport az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
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valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 

fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, így különösen vírusok, kémprogramok és egyéb 

számítógépes kártevők elleni hatékony védelmet és tűzfalat alkalmaz a digitálisan tárolt személyes 

adatok kezelése során, a papír alapon kezelt személyes adatokat pedig megfelelő fizikai 

védelemmel látja el. 

 

5. AZ ADATTOVÁÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI, AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, 
ELÉRHETŐSÉGEI 
 

Az Oriens Csoport a Recruitment Centre rendeltetésszerű működése érdekében esetenként 

továbbítja az Érintettek személyes adatait az Oriens Csoport – az 1. pontban rögzített – tagjainak 

az erre vonatkozó belső adattovábbítási megállapodásnak megfelelően. Az Oriens Csoport tagjai 

bizonyos személyes adatok, illetve adatkezelési műveletek tekintetében közös adatkezelőnek 

minősülnek, egyes adatkezelési tevékenységek tekintetében azonban önálló adatkezelőként 

járnak el. Az Oriens Csoport tagjai kizárólag a jelen Tájékoztató szerinti keretek között kezelhetik 

a személyes adatokat.  

Az Oriens Csoport az alábbi adatfeldolgozót alkalmazza.  

Adatfeldolgozó megnevezése: Datacruit s.r.o. 

Adatfeldolgozó tevékenysége: Amellett, hogy a Datacruit s.r.o. jobs.datacruit.com weboldalán 

online platformot biztosít az Oriens Csoport tagjainak arra, hogy álláshirdetéseket jelentessen meg, 

és az álláshirdetésekre jelentkezők ezen a platformon keresztül kerülhetnek kapcsolatba az Oriens 

Csoport tagjaival, a Datacruit s.r.o. egy szoftver segítségével adatfeldolgozóként abban is 

közreműködik, hogy az Oriens Csoport egységes jelöltkezelő rendszert alkalmazhasson az 

álláshirdetésekre történő jelentkezések egységes és hatékony működtetése céljából.   

Adatfeldolgozó elérhetőségei  

a) székhely: Václavské nám. 1, Praha 1, 110 00 – Cseh Köztársaság  

b) telefonszám: +420 602 576 063 

c) e-mail cím: zdenek.bajer@datacruit.com 

d) weboldal: www.datacruit.com   

 

6. ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
 

Amennyiben az Oriens Csoport adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van, 

forduljon az Oriens Csoport valamely tagjához az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken. 

 

o Hozzájárulás visszavonásához való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy az Oriens Csoport részére adott korábbi hozzájárulását bármikor 

visszavonja. A korábban adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján – a 

hozzájárulás visszavonása előtt – végzett adatkezelés jogszerűségét. 

 

o Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az 

adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Tájékoztatójában feltüntetett 

mailto:zdenek.bajer@datacruit.com
http://www.datacruit.com/
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elérhetőségein. 

 

Az Érintett kérelmére az Oriens Csoport tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa 

megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő 

a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül 

(amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az Érintett 

erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a 

tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az 

adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Oriens Csoport költségtérítést állapít 

meg. 

 

o A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

 

Az Oriens Csoport a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a 

valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

 

o Törléshez való jog (GDPR 17. cikk) 

 

Az Oriens Csoport zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére 

álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt 

személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a 

személyes adat törlését kizárta. 

 

Az Oriens Csoport megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak 

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága 

nem állapítható meg egyértelműen. 

 

Az Oriens Csoport a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a törlést az Érintett kéri, a 

kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának 

törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte. 

 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Oriens Csoport 

rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 

igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Az Oriens Csoport a 

helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, 

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az 

adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

o Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben: 

 

a) Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének 

megállapításáig terjedő időtartamra Oriens Csoport korlátozza személyes adatainak 

kezelését; 

b) az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri; 

c) az Oriens Csoport már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények 
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előterjesztéséhez; 

d) Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés 

elvégzésének erejéig. 

 

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra 

– az adatkezelést az Oriens Csoport felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és 

döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja. 

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Oriens Csoport korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, 

mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg 

 

a) Ön hozzájárul az adatkezeléshez; 

b) jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése; 

c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a 

személyes adatok kezelése; vagy 

d) jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést. 

 

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Oriens Csoport előzetesen 

tájékoztatja. 

 

o Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Oriens Csoport rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf 

formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa anélkül, hogy a Társaság ezt akadályozná.  

 

o Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét 

 

Az Oriens Csoport a tiltakozásra, kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, 

annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban 

tájékoztatja. Ha az Oriens Csoport az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 

adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat 

zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 

akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Oriens Csoport 

döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz 

fordulhat. 

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 

adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az 

adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok 

idézte elő. Az adatkezelő 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 



ORIENS IM Hungary Kft. / Oriens Csoport – Adatvédelmi Tájékoztató – Potenciális munkavállalók személyes 

adatainak kezeléséről 

 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

 Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

Telefon: +36 1 391 1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/


Melléklet adatkezelési tájékoztatóhoz 

 
Érdekmérlegelési teszt álláspályázatra jelentkezők közösségi oldalainak megtekintéséhez 

 

 Érintett személyes adatok: közösségi oldalak tartalma 

 

1. Érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka, az adatkezelés leírása 
 

Az Oriens Csoport tagjaként az ORIENS IM Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

központi toborzási szervezeti egységként működteti a Recruitment Centre-t, amely a cégcsoport 

toborzási feladatait látja el. 

 

A Recruitment Centre célja, hogy az Oriens Csoport Tájékoztatóban felsorolt tagjai számára egy 

egységes toborzási folyamat részeként elvégezze az álláspályázatokra történő jelentkezések 

humánerőforrás-kezeléssel kapcsolatos egyes teendőit. Ennek részeként a Recruitment Centre 

többek között megtekinti a jelentkezők közösségi oldalakon fellelhető profiljait, amelyek személyes 

adatokat tartalmaznak. Az Oriens Csoport ezen adatkezelés során csak azokat a személyes 

adatokat kezeli, amelyek a jelentkező nyilvános profiljain érhetők el, így különösen nem kezel olyan 

személyes adatot, amelyet a jelentkező egy zárt csoportban oszt meg, vagy amely egyébként nem 

hozzáférhető nyilvánosan. Az Oriens Csoport továbbá nem kezel olyan személyes adatot, amely, 

noha nyilvánosan hozzáférhető, az álláspályázatra történő jelentkezés, illetve a meghirdetett 

munkakör betöltése szempontjából nem bír jelentőséggel, így különösen nem kezel a magánéletre, 

párkapcsolatra, családi életre, vallásra vonatkozó adatot. 

 

A jelen érdekmérlegelési teszt nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az álláspályázó egy 

közösségi oldalon fellelhető profilját (pl. LinkedIn profil) nyújtja be önéletrajzként. Ebben az esetben 

az Oriens Csoport az álláspályázó hozzájárulása alapján kezeli az adott profilt. Amennyiben az 

álláspályázó a toborzási folyamat során adott közösségi oldalon fellelhető profiltól eltérő tartalmú 

önéletrajzot nyújt be, az Oriens Csoport az adott közösségi oldalon fellelhető profilon fellelhető 

személyes adatokat ettől az időponttól kezdve kezeli a jelen érdekmérlegelési tesztben 

meghatározott jogos érdeke alapján. 

 

2. Az Oriens Csoport jogos érdeke 
 

Az Oriens Csoport számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy megismerje az álláspályázatra 

jelentkezők olyan nyilvánosan elérhető és bárki számára megtekinthető, közösségi oldalakon 

kifejtett tevékenységét, amely a jelentkezők által betöltendő munkakör ellátására való alkalmasság 

megítéléséhez szükséges. Az Oriens Csoport jó hívnevének megőrzése, jogos gazdasági 

érdekeinek védelme ugyancsak megkívánja, hogy a jelentkezők fenti tevékenységét megvizsgálja. 

 

3. Az érintett védendő érdekei 
 

Az Alaptörvény alapján mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. Kimondja továbbá 

az Alaptörvény, hogy az emberi méltóság sérthetetlen. Személyes adat csak meghatározott célból, 

jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden 

szakaszában meg kell felelnie a célnak, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek 

és törvényesnek kell lennie. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben 

és ideig kezelhető. Az érintettnek tehát védelmet érintő érdeke fűződik ahhoz, hogy információs 

önrendelkezési jogát gyakorolhassa; személyes adatai kezeléséről rendelkezhessen és 

magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák. 
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4. Érdekek összevetése, biztosítékok 

 
A fentiek értelmében az Oriens Csoport tagjainak, mint adatkezelőknek jogos gazdasági érdekei 

indokolják a közösségi oldalakon található profilok megtekintését, míg az érintettnek érdeke fűződik 

személyes adatai és magánélete tiszteletben tartásához. 

 

Az Oriens Csoport különös hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag a cél eléréséhez szükséges 

adatokat kezelje, így figyelemmel van arra, hogy az adatkezelés az érintett (jelentkező) emberi 

méltóságát ne sértse, illetve a jelentkező magánéletét ne ellenőrizze. A közösségi oldalakon 

mindenki maga állítja be, hogy az általa megosztott tartalmat ki láthatja, ahhoz ki férhet hozzá. Az 

érintett folyamatos ellenőrzése alatt tudja tartani azt, hogy milyen, mindenki számára nyilvános 

információk érhetőek el róla a közösségi oldalakon keresztül. Az érintetti jogok tehát nem sérülnek 

a közösségi oldalakon nyilvánosan elérhető profiladatok megtekintésével, mivel az érintett ilyen 

esetben maga döntött arról, hogy személyes adatai bárki számára elérhetők, ezt az elérhetőséget 

pedig bármikor megváltoztathatja. Ugyanakkor a meghirdetett munkakör betöltésére való 

alkalmasság és az Oriens Csoport jó hírnevének és jogos gazdasági érdekeinek védelme olyan 

jogos érdekek, amelyek a személyes adatok védelméhez és a magánélet tiszteletben tartásához 

fűződő jog a fentiekben rögzített, rendkívül alacsony mértékű korlátozásával arányban állnak. 

 

Továbbá annak érdekében, hogy a korlátozás mindenképp arányban álljon az adatkezelők 

érdekeivel, az adatkezelők az alábbi biztosítékokat alkalmazzák: 

 

a) Érintettek tájékoztatása személyes adataik kezeléséről; 

b) A személyes adatokat az Oriens Csoport nem menti le és nem tárolja; 

c) A személyes adatok az Oriens Csoporton és annak adatfeldolgozóin kívüli harmadik 

személyhez nem kerülnek; 

d) A kezelt adatok köre az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges legszűkebb 

körre korlátozódik; 

e) A személyes adatokat az Oriens Csoport kizárólag a toborzási folyamat időtartama alatt 

tekinti meg; 

f) Az adatkezelés csak a nyilvánosan hozzáférhető személyes adatokra korlátozódik, és ezen 

belül is csak azokra, amelyek az álláspályázat megítéléséhez szükségesek; 

g) Az érintett bármikor kérhet tájékoztatást, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen – ennek 

részletszabályait a jelentkezők részére készített adatkezelési tájékoztató tartalmazza; 

h) Az Oriens Csoport megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket vezetett be és tart fenn. 

 

5. Az érdekmérlegelési teszt eredménye 
 

Az érdekmérlegelési teszt alapján megállapításra került, hogy az Oriens Csoport tagjai, mint 

adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítése az érintett érdekeinek korlátozásával megfelelő 

biztosítékok bevezetése és betartása mellett arányban áll, azaz megalapozottnak tekinthető a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap használata.  

 

Összefoglalva: 

- az adatkezelők számára kiemelkedő jelentőségű a meghirdetett munkakör betöltésére való 

alkalmasság és az Oriens Csoport jó hírnevének és jogos gazdasági érdekeinek védelme; 

- a cél elérése más eszközzel nem biztosítható hatékonyan; 

- az érintettek jogainak és érdekeinek védelmét elősegíti a számos, az adatkezelési 

folyamatba épített biztosíték és garancia. 

 

 


