
Adatkezelési tájékoztató – TALEO rendszer

1. Általános információk

a) Bevezető
Az alábbi adatkezelési tájékoztatóval szeretnénk informálni Önt az adatkezelésről és adatvédelemről az álláskeresők és jelöltek
weboldalán  keresztül  a  METRO  Kereskedelmi  Kft.  részére  küldött  jelentkezésével  kapcsolatban.  Az  Ön  által  meglátogatott
weboldalt cégünk toborzási és munkaközvetítési tevékenységekhez használja azáltal, hogy lehetővé teszi az álláskeresést, az
online  jelentkezést,  valamint  a  kommunikációs  és  értesítési  funkciókat.  Fontos  számunkra  az  adatainak  védelme  és  a
tájékoztatás  arról,  hogy  az  adatait  hogyan  kezelik  toborzási  és  felvételi  célokra.  Minden  tőlünk  telhetőt  megteszünk  annak
biztosítására, hogy személyes adatait bizalmasan és az összes vonatkozó adatvédelmi jogszabálynak megfelelően kezeljék. Ezért
kérjük,  olvassa  el  az  alábbi  adatkezelési  tájékoztatót,  vagy  lépjen  velünk  kapcsolatba,  ha  további  kérdései  vannak  az
adatvédelemmel vagy az állásajánlatokkal kapcsolatban.

b) Adatkezelő
Adatkezelő a  METRO  Kereskedelmi  Kft.  (2040  Budaörs,  Keleti  utca  3.,  adószám:  10828663-2-44,  cégjegyzékszám:  13  09
069282, Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.metro.hu) Az adatkezelésre vonatkozó
kérdéseivel és kéréseivel kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az alábbiakban található elérhetőségeken.

d) Adatvédelmi tisztviselő
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: METRO Kereskedelmi Kft., 2040 Budaörs, Keleti utca 3. telefon: 06-23/508-366, email
cím: adatvedelem@metro.co.hu

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

a) Online jelentkezés

Az álláspályázatra történő jelentkezés érdekében kiterjesztett személyes profil létrehozásával regisztrálnia kell egy felhasználói
fiókot a METRO álláskeresők és jelöltek számára létrehozott globális weboldalán. Fiókja lehetővé teszi, hogy elküldje nekünk
online jelentkezését a METRO-csoporton belüli állásokra.

Jelentkezése benyújtásakor a személyes kiterjesztett profiljának létrehozása során megadott adatokat a jelentkezésébe
másolják, beleértve az Ön keresztnevét, vezetéknevét, e-mail címét, telefonszámát és lakóhelyét. Bármikor megtekintheti,
módosíthatja vagy deaktiválhatja profilját a megadott személyes információkkal a fiókjába történő belépéssel (Profilom) és az Ön
által megadott felhasználónév és jelszó megadásával. Bármikor megtekintheti és frissítheti a fiókjában rendelkezésre bocsátott
adatokat, és visszavonhatja a jelentkezését a beadvány elérésével és a visszavonás gomb megnyomásával.

A jelentkezés benyújtásakor a személyes profiladatait a LinkedIn® fiókja használatával is kitöltheti. Egyszeri regisztrációval és a
LinkedIn-en mentett e-mail címe és jelszava megerősítésével a kiválasztott információk az online állásportálon keresztül
bemásolásra kerülnek a jelentkezésébe. Ez magában foglalhatja a LinkedIn® profilban tárolt  információkat: név, vezetéknév,
szakmai tapasztalat, tanulmányok, készségek és ismeretek vagy ajánlás. Kiválaszthatja, hogy mely információkat továbbítja a
LinkedIn®-ről a Taleo fiókjába.

A jelentkezési eljárás során beírt személyes adatok toborzás céljából kerülnek kezelésre. A titulusra, állampolgárságra, telefonra
(alternatív), szakmai tapasztalatra, tanulmányokra, valamint igazolványaira vagy egyéb dokumentumaira vonatkozó személyes
adatainak  megadása  önkéntes  módon  történik.  Ön  nem  köteles  ezeket  a  személyes  adatokat  megadni  nekünk,  és  nem
szükséges a jelentkezési eljárás során a jogszabályi vagy szerződéses követelmények vagy a szerződés megkötéséhez szükséges
követelmények teljesítéséhez sem. Ha Ön nem adja meg nekünk ezeket a személyes adatokat a jelentkezési eljárás során, ez
nem jár következménnyel az Ön számára. A pályázati eljárásban rendelkezésre bocsátott többi személyes adat megadása azért
szükséges, hogy elvégezhessük a jelentkezési  eljárást és dönthessünk pályázatról.  Ezen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk
(1) bek. b) pontján alapul. A jelentkezési adatok megadása kötelező. A törvényi előírásoknak megfelelően személyes adatait a
jogi kötelezettségek teljesítéséhez is felhasználjuk. Ezen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontján alapul.
Ha Ön nem adja meg nekünk ezeket a személyes adatokat, nem tudjuk figyelembe venni a jelentkezését. Ha nem szeretné
használni  ezt  az  online  szolgáltatást,  akkor  írásos  formában  postán  is  elküldheti  jelentkezését  a  választott  METRO
leányvállalatnak.

A karrier- és álláskereső weboldalunkon keresztül történő jelentkezése során hozzáférési joggal rendelkező alkalmazottak közé
tartoznak az engedéllyel rendelkező operátorok, például az IT és a HR osztály munkatársai, valamint az állásajánlatokért és az
alkalmazottak felvételéért felelős jóváhagyók is hozzáférhetnek adataihoz. Ez az adatkezelés szükséges a jelentkezési eljárás
működtetése és az Önnel való szerződéskötésről való döntéshozatal céljából. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b)
pontján alapul. Adatainak rendelkezésre bocsátása azért szükséges, hogy lehetővé tegye számunkra és leányvállalataink
számára, hogy a jelentkezéséről és az Önnel való szerződéskötésről döntsünk.

A támogatási  és tájékoztatási  célok érdekében adatait  a METRO AG munkaerő-toborzó csapatában dolgozó rendszergazdák is
elérhetik - a profil és a benyújtott jelentkezés elérhető pl. a jelszó visszaállításához, a profil állapotának ellenőrzéséhez vagy az
adatok törlésére vonatkozó kéréséhez.

A jelentkezési folyamat során megkérdezhetik Öntől, hogy szeretne-e kapni értesítéseket a jelentkezési profil és a preferenciák
alapján. Ez az adatkezelés kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával  történik és a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján alapul.  A
regisztráció megerősítéséhez szükségünk van hozzájárulására, hogy a METRO munkaerő-toborzó megoldása automatikus
értesítést küldhessen a megadott e-mail címre, amint a kritériumai alapján megfelelő állásajánlatok érhetők el. Lehetősége lesz
arra, hogy bármikor leiratkozzon az értesítésben található leiratkozási funkcióval.

A METRO álláskeresők és jelöltek számára létrehozott weboldalán, valamint a METRO leányvállalatainak helyi karrieroldalain
harmadik  fél  által  nyújtott  web  alapú  technikai  megoldások  segítik  a  jelentkezések  kezelését.  Emiatt  szolgáltatóink  is
hozzáférnek személyes adataihoz. Szolgáltatóink adatfeldolgozóként járnak el a nevünkben a GDPR 28. cikke szerint. A METRO

http://www.metro.hu/


és szolgáltatói technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaznak az adatai védelmére a jogosulatlan személyek általi
manipulálás, elvesztés, megsemmisítés vagy hozzáférés ellen. A METRO vagy a szolgáltatói rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat titkosított formában továbbítják és tárolják. Az értesítésre való feliratkozás, a profilkészítés és a jelentkezési eljárás
során megadott adatokat ez a megoldás a németországi Frankfurtban található szerveren tárolja. Személyes adatait Európában,
az  USA-ban  és  Ázsiában  működő támogató  csapatok  számára  tesszük  közzé,  akik  hozzáférést  kapnak  a  megoldásokhoz  a
jelöltek,  a  METRO  AG  és  a  METRO  leányvállalatainak  támogatása  céljából.  Ez  az  adatkezelés  a  támogatásnyújtás  jogos
érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges, és a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontján alapul. Ez az Ázsiába és az USA-
ba történő adattovábbítás magában foglalja az EU-n és az EGT-n kívüli  harmadik országokba történő továbbítást.  Nem létezik
olyan megfelelőségi  határozat,  amellyel  az Európai  Unió Bizottsága kimondaná, hogy ezek az országok biztosítják a megfelelő
szintű védelmet. Az adattovábbítás megfelelő garanciákon, azaz általános szerződési feltételeken alapul. További információ és
ezen garanciák másolata tetszőleges formájú kérvényben kérhető adatvédelmi tisztviselőnk részére címezve az 1. d) pontban
fent említett elérhetőségi adatok használatával.

A jelentkezési folyamat során felkérést kaphat arra, hogy önként részt vegyen egy videóinterjún. Ebben az esetben az Ön nevét,
e-mail  címét és az állás kódját közlik a szolgáltató harmadik fél  online platformjával.  A videóinterjú-készítés,  az ütemezés és
technikai  kérdések  esetén  nyújtott  támogatás  céljából  a  nevét  és  e-mail  címét  továbbítják  a  videóinterjú  platform
szolgáltatójának, és a hollandiai Amszterdamban található szerveren tárolják. Az ilyen jellegű videóinterjúval kapcsolatban
összegyűjtött, feldolgozott és tárolt összes egyéb személyes adatról tájékoztatást kap a platformon belüli interjú megkezdése
előtt, és kifejezett hozzájárulását kérik. Ez az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek a) pontján alapul.

Nem  adjuk  át  személyes  adatait  semmilyen  más  címzettnek  a  hozzájárulása  nélkül,  vagy  ha  ez  jogilag  nem  kötelező.  A  jogi
kötelezettség teljesítése érdekében történő közlés a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontján alapul.

A hozzájárulása alapján a személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg az értesítések küldéséhez vagy a benyújtott jelentkezések
kezeléséhez szükségesek, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. A jogi kötelezettség teljesítése érdekében ilyen módon
történő tárolás a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének c) pontján alapul. Jelentkezési adatai a jelentkezéskezelő rendszerben minden
kapcsolódó jelentkezési folyamat befejezése után egy évig kerülnek megőrzésre. Ez azért szükséges, hogy legyen bizonyíték egy
lehetséges későbbi diszkriminációs per esetére, ami jogos érdekünk. Ez az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek f) pontján alapul.

b) Sütik

A METRO álláskeresők és jelölteknek számára létrehozott weboldalai technikai megoldásokat alkalmaznak a karrier- és
állásajánlatokról való tájékoztatás céljára. Ez magában foglalja a sütik és a munkamenet sütik használatát. A sütik és a
munkamenet  sütik  kis  szöveges  fájlok,  amelyeket  a  böngészőjébe  küldenek  és  a  számítógépe  tárolja  őket.  A  sütiket  és  a
munkamenet sütiket weboldalaink a keresési és regisztrációs lépések engedélyezéséhez és támogatásához használják, például a
tartózkodási helyének és a bejelentkezési adatoknak a megjegyzésével. A sütik és a munkamenet sütik információkat nyújtanak
a  technikai  eszközéről,  a  böngészőről  és  a  böngésző verziójáról,  hogy  segítsenek  megjeleníteni  a  webhelyen  található
tartalmakat. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontján alapul. Szükség van jogos érdekeink érvényesítésére a
weboldalunk  funkcióinak  biztosításához  és  javításához.  Személyes  adatainak  rendelkezésre  bocsátása  önkéntes  jellegű,  de  ha
nem engedélyezi  a sütiket és munkamenet sütiket,  nem tudja használni  a weboldalunk összes funkcióját,  hogy információkat
kapjon az állás- és karrierajánlatokról. A munkamenet sütik automatikusan törlődnek a böngésző bezárása után. Egyéb sütik a
lejáratukig tárolódnak, vagy Ön törölheti őket. Megőrizheti, bármikor megtekintheti és törölheti a sütiket a böngészőben a
beállítások és/vagy a böngésző beállítások segítségével. Ily módon kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a sütik tárolását úgy, hogy
beállítja, hogy a böngészője értesítse süti tárolása előtt.

c) Weboldal látogatói adatok

A weboldal látogatói adatokat és a jelöltek adatait, amelyeket anonimizáltunk, a METRO álláskeresők és jelöltek számára
létrehozott weboldalával kapcsolatos technikai megoldásaink gyűjtik össze a weboldalainkhoz való hozzáférés rögzítésére. Adott
esetben a rögzített adatok magukban foglalhatják az Ön IP-címét, amely azonban azonnal törlődik, a hozzáféréshez használt
eszköz operációs rendszerét, a webhelyet, ahonnan meglátogatott, a látogatott weboldalakat vagy a honlapunk megtalálásához
használt keresési kifejezéseket. Az adatokat felhasználás előtt mindig anonimizálják. Ez statisztikai és biztonsági célból történik.
Szükség van jogos érdekeink érvényesítésére a szolgáltatásaink javításához és biztosításához. Ezen adatkezelés jogalapja a
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontján alapul.  Személyes adatainak megadása önkéntes.

3. Az Ön jogai

Ha Ön, mint érintett gyakorolni kívánja az Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az 1. c)
pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Ezek a jogok a következők:

· Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
· Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16.

cikk),
· A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták –

annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog,
GDPR 17. cikk),

· Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),
· Annak  joga,  hogy  az  érintett  a  rá  vonatkozó  személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben  használt,  géppel  olvasható

formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az
adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),

· Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
· Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás

leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét
nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

· A  felügyeleti  hatóságnál  történő panasztétel  joga,  amennyiben  Ön  úgy  ítéli  meg,  hogy  az  adatfeldolgozás  az  GDPR
rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu).



Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a METRO székhelye szerint
illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási  helye szerinti  törvényszék előtt  is  megindítható. A METRO székhelye szerinti
illetékes törvényszék: Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf.
225/3. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a fenti adatkezelési tájékoztató is ennek megfelelően
módosul. Ilyen esetekben a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk. Amennyiben a változások érintik az Ön
hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.


