Adatvédelmi rendelkezések álláspályázatokat illetően
Hödlmayr International
Személyes és különleges (érzékeny) adatok:
Jelentkezése során az Ön által megadott adatokat különösen a nevet, címet,
születési dátumot, tudományos fokozatot, telefonszámot, e-mail címet, adatokat az
iskolai és felsőbb iskolai végzettségéről („személyes adatok“), valamint az Ön által
nekünk eljuttatott dokumentumokat mint az önéletrajzot, motivációs levelet,
bizonyítványokat, fotót, stb. az (EU) 2016/679 rendeletének (Általános Adatvédelmi
Rendelet) előírásai szerint kezeljük.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy érzékeny (szenzitív) adatokat (faji és etnikai
hovatartozás, politikai nézet, vallási vagy filozófiai meggyőződés, szakszervezeti
hovatartozás, egészségi állapot vagy szexuális hovatartozás) a jelentkezése során
nem szükséges megadnia. Amennyiben kérés nélkül és szabad akaratából ilyen fajta
adatokat is megad, azok a jelentkezése feldolgozása céljából mentésre kerülhetnek.
Adatai összesített és névtelenített formában statisztikai célból is feldolgozásra
kerülnek és ebben a formában vállalaton belüli vagy tudományos felmérések
céljából kerülnek felhasználásra.
A Hödlmayr csoportstruktúra és az adatfeldolgozás célja:
Az
Ön
által
megadott
adatok
a
Hödlmayr-csoporton
belül
(lásd
https://www.hoedlmayr.com/en/company/organisation) elektronikus úton kerülnek
feldolgozásra, mentésre és továbbadásra. Ez azt a célt szolgálja, hogy az Ön
jelentkezését egy jövőbeni alkalmazás céljából a Hödlmayr-csoporton belül
eredményesen és az egész csoportra kiterjedően elbírálhassuk. Ez érvényes a
jelentkezés lezárását követően is a dokumentációnkba való felvételkor. Ezekhez az
adatokhoz kizárólag a Hödlmayr-csoporton belül az arra jogosult szerveknek van
hozzáférése. Harmadik személynek történő továbbításuk csak az Ön hozzájárulásával
lehetséges.
Az adatait szigorúan bizalmasan kezeljük és megvédjük jogosulatlan személyek
hozzáférésétől. A Hödlmayr-csoport minden gazdaságilag tartható erőfeszítést
megtesz annak érdekében, hogy az adatai védve legyenek kárral, jogosulatlan
hozzáféréssel és visszaéléssel szemben. Kárral vagy törvénytelen visszaéléssel
szembeni garanciát azonban a Hödlmayr-csoport nem tud vállalni.
A jelentkező hozzájárulása:
Amennyiben a jelentkezése során megadja nekünk az adatait, egyben hozzá is járul
ahhoz, hogy adatai jelentkezése elbírálásának céljából mentésre, feldolgozásra
valamint a Hödlmayr-csoporton belül továbbadásra kerüljenek.
Visszavonás:
Ezen jóváhagyását itt bármikor írásban visszavonhatja.
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