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Az álláspályáztatás adatvédelmi szabályzata 
 

TEVÉKENYSÉG ÁLLÁSPÁLYÁZTATÁS 
Pozíció Adatkezelő 
Adatkezelés célja Munkaerő felvétel 
Adatok forrása Jelentkező önéletrajza 
Érintettek Jelentkezők 
Adatok típusa Név, cím, telefonszám, e-mail cím, 

végzettségek adatai 
Eredet/előzmény - 
Adatkezelés jogalapja Önkéntes hozzájárulás 
Érintett szerződések - 
Adatkezelés kezdete Önéletrajz iktatásakor 
Adatkezelés vége Pozíció betöltését követő 72 óra 
Megőrzési idő kritériuma Jogalap megszűnése 
Érintettek jogai hozzáférés, helyesbítés, törlés, 

korlátozás, zárolás, adathordozás 
Joggyakorlás módja e-mail, postai levél, személyes 

eljárás 
Adatok tárolása E-mail, HR táblázatok 
Érintett IT rendszerek Mail szerverek, munkaállomás, 

backup szerver, hálózat 
IT rendszer üzemeltetése Eleven, MédiaCenter Kft. 
IT rendszer mentése A MédiaCenter Kft. általános 

szerződési feltételei szerint  
IT rendszer hozzáférési szabályai user autentikáció 
Adatok továbbítása - 
Továbbítás pozíciója - 
Továbbítás jogalapja - 
Érintett szerződések - 
Továbbított adatok törlésének 
igazolása 

- 

Adatkezelés kritikussági 
besorolása 

Alacsony 

Tájékoztatás Álláshirdetésben 
Tájékoztatás helye Álláshirdetés megjelenési felülete 

(online, offline) 
Adatkezelés státusza 
(aktív/passzív) 

Aktív 

 

A MédiaCenter Kft. általános szerződési feltételei (részletek) 
 

3.0 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei, szavatosság 

3.9. Szolgáltató a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítő 
szolgáltatás keretén belül ingyenesen, rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, 
illetve mindent megtesz az Előfizető adatainak védelme érdekében, azonban a szervereken 

mailto:info@eleven11.hu
http://aqua-parks.com/


       

 
 

+36 1 436 9113 info@eleven11.hu www.aqua-parks.com 

elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. Szolgáltató az esetleges 
adatvesztésből eredő károkért felelősséget - tekintettel ezen kiegészítő szolgáltatása 
ingyenességére - nem vállal, és felhívja előfizető figyelmét a szerveren tárolt állományok 
rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára. Szolgáltató az átmeneti 
fájlokat tartalmazó (pl. cache) mappákat nem menti. 

 

11. Adatkezelés, Adatfeldolgozás 

11.6. Szolgáltató szervereit telephelyén, a Magyar Telekom Nyrt. és az Invitech Megoldások 
Zrt. magyarországi szervertermében tárolja. A szerverekhez hozzáféréssel kizárólag 
Szolgáltató, annak alkalmazottja vagy megbízott rendszergazdája rendelkezik. Szolgáltató 
biztosítja nevezettek titoktartási kötelezettségének meglétét. A szerveren tárolt adatokhoz a 
Magyar Telekom Nyrt-nek és az Invitech Megoldások Zrt-nek nincs hozzáférési jogosultsága. 

11.9. A Szolgáltató a szolgáltatás használata és harmadik fél általi igénybe vétele során 
keletkező ideiglenes technikai állományokat (naplófájlok, webszerver forgalmi napló stb...) a 
rendszerek működésének fenntartása és biztosítása érdekében rögzíti, a tevékenység során 
megismert adatok alapján nem törekszik konkrét személyek azonosítására. 

 

Utoljára frissítve: 2018.08.07. 

A teljes dokumentum a következő hivatkozáson keresztül érhető el: 
http://www.mediacenter.hu/doc/aszf.pdf 
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