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1. Bevezető
Mint a www.humanlabor.hu (továbbiakban: HLw) weboldal üzemeltetője, a Humán Labor
Munkaerőszolgáltató Kft. (továbbiakban: HL) a weboldalon regisztrálók által (továbbiakban:
munkavállaló), a megadott személyes adatokat mindenkor törvényesen, a hatályos 2011. évi
CXII törvényben meghatározottak szerint kezeli.

2. Az adatkezelés célja
A HL, a munkavállaló által megadott személyes adatokat, kizárólag saját üzleti céljai elérése
érdekében használja fel, melyek a következők lehetnek:
-

A HL munkavállalói adatbázisának, folyamatos frissítése
A HL szerződött ügyfelei által meghirdetett pozíciók mielőbbi kielégítése
A munkavállaló számára, a megfelelő munkalehetőség megtalálása.

3. A személyes adatok köre
A HLw látogatása során, a Humán Labor Kft. a látogatók adatait nem rögzíti. Ugyanakkor a
látogatás adatai, statisztikai célból rögzítésre kerülnek a Google Analytics rendszerében.
A HLw-t felkereső látogató adatai, mindösszesen csak az oldalon történő regisztráció során
kerülnek rögzítésre a HL belső munkavállalói adatbázisába.
A regisztráció során megadásra kerülhetnek a munkavállaló:
-

Személyes adatai
A kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok
A tanulmányi, nyelvtudási, illetve különböző tanfolyamokon szerzett ismeretei
Az eddigi munkahelyei, és azok szűk adatai

Továbbá a munkavállaló a regisztrációs űrlapon még csatolhatja, személyes önéletrajz
dokumentumát, illetve saját arcképes fotóját.
A munkavállaló a HLw-n elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével elfogadja az Adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltakat és hozzájárul ahhoz, hogy a HL, ezen adatokat a dokumentumban
foglaltak szerint felhasználja.
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Továbbá a regisztrációval, a munkavállaló elismeri, hogy csak és kizárólag, a saját, valós
adatait adta meg, valamint azok nem köthetőek egy harmadik természetes személyhez.
Amennyiben a megadott adatok része, vagy egésze, hibás, sérült, avagy egy harmadik
természetes személyhez köthetőek, úgy a munkavállaló regisztrációja nem tekinthető
érvényesnek, mindazonáltal a HL-t ebben az esetben semmilyen kötelezettség, illetve
felelősség nem terheli!

4. A személyes adatok kezelése, hozzáférhetősége és megosztása
A HLw-n regisztrált személyes adatok a HL zárt munkavállalói rendszerébe kerülnek, melyhez
kizárólag a vállalat szerződött munkatársai férhetnek hozzá. Az említett személyes adatok, a
HL munkatársai által, az alábbiak miatt kerülhetnek kezelésbe:
-

A HL munkatársai megtekintik az adatokat
Az elérhetőségi adatok alapján kapcsolatteremtés az azokhoz köthető
munkavállalóval
Az egyes adatok módosítása, törlése a HL belső rendszeréből
Az adatok továbbítása a HL szerződött partnerei számára

A munkavállaló személyes adatait, a HL munkatársai, csak akkor módosíthatják, törölhetik,
avagy továbbíthatják egy harmadik félnek, vagy hatóságnak, ha arról a munkavállalót
előzetesen tájékoztatták, valamint a munkavállaló beleegyezését is adta.

5. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala
A HL a munkavállaló személyes adatait, semmilyen módon, semmilyen körülmény okán nem
tárja a nyilvánosság elé, kivéve, ha ezt a munkavállaló külön kérésben nem fogalmazza meg.
A munkavállaló személyes adatainak megosztása kizárólag a 4. pontban foglaltak szerint
történhet!

6. Az adatok tárolása
A munkavállalók személyes adatai a Humán Labor Kft. székhelyén, illetve fióktelepein
tárolódnak. Továbbá a HL kötelezi magát azért, hogy az adatok, mind adminisztratív, mind
számítástechnikai szempontból elzárva legyenek a jogosulatlan hozzáféréstől.
Ugyanakkor, ezen kötelezettségek nem érvényesülnek, amennyiben a regisztráció során a
munkavállaló, hibás, sérült, vagy nem valós adatokat adott meg, illetve töltött fel a HL
rendszerébe.
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7. Adatkezelő elérhetőségei
Név: Humán Labor Munkaerőszolgáltató Kft.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 11.
Cégjegyzékszám: 01-09-660142
Telefon: 06-1-489-5555
Fax: 06-1-489-5556
E-mail: info@humanlabor.hu, szellemi@humanlabor.hu

8. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a regisztráció elküldésével kezdődik, és az adatok törléséig tart, amibe a
munkavállalónak bele kell egyeznie, egy előzetes tájékoztatást követően.
Az adatkezelés megszüntethető a munkavállaló külön kérésére is, amennyiben azt a 7.
pontban megfogalmazott elérhetőségek valamelyikén jelzi a HL munkatársai felé.

9. A munkavállaló jogai
A munkavállaló, amennyiben a 3. pont (6) bekezdésében foglaltak érvényesülnek, úgy kérhet
a saját személyes adataival kapcsolatban:
-

Tájékoztatást az adatai aktuális állapotát illetően
Tájékoztatást az adatai megosztását illetően
Az adatok törlését, helyesbítését, illetve frissítését
A regisztráció során csatolt dokumentum, vagy fotó törlését, vagy cseréjét

A tájékoztatást, illetve a különböző adatokkal kapcsolatos műveleteket a 7. pontban
megfogalmazott elérhetőségek valamelyikén kell jeleznie a munkavállalónak, úgy, hogy
bizonyosságot ad arról, hogy a szóban forgó személyes adatok ténylegesen hozzá köthetőek.
A munkavállaló úgy bizonyíthatja, hogy a személyes adatok tényleg hozzá köthetőek, hogy a
regisztráció során megadott valamely személyes adatát feltünteti, illetve telefonos
egyeztetés során szóban közli a HL munkatársával.
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10. Záró rendelkezések
Az érintett felek a közöttük létrejött adatkezelésből eredő vitákat kötelesek, első körben
békés úton, megegyezéssel, peren kívül rendezni. Amennyiben a megegyezés nem minősül
eredményesnek, vagy az egyik fél el kíván zárkózni előle, úgy a felek a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósága felé fordulhatnak.
A HL fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót megváltoztassa. Erre akkor
kerülhet sor, ha a regisztráció folyamata, az adatkezelés folyamata, avagy jogszabályváltozás
megköveteli. Az ilyen jellegű változásokat a HL az új adatvédelmi tájékoztató érvénybe
lépése előtt közzé teszi a www.humanlabor.hu weboldalán.

A tájékoztató érvénybe lépése: 2015.01.01
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