Tisztelt Pályázó!
A SYNLAB Hungary Kft. és a vállalatcsoport minden társasága (SYNLAB) elkötelezett minden
olyan személy adatainak védelme iránt, akik munkaviszonyra vagy megbízásra pályáznak a
SYNLAB-hoz (Pályázók).
A lenti tájékoztatást adjuk arra vonatkozóan, hogy a SYNLAB miként gyűjti, elemzi, használja
a Pályázók személyes adatait. Ha Ön munkaviszonyba vagy más megbízási jogviszonyba
kerül a SYNLAB-bal, természetesen több információt gyűjtünk Önről, és másként is
felhasználjuk azokat.

1. Milyen információkat gyűjtünk a pályázókról?
A SYNLAB a toborzási folyamat részeként gyűjt információkat a Pályázókról. Ezen
információk egy részét közvetlenül Öntől szerezzük be (például olyan adatlapokon, amiknek
a kitöltésére megkérjük, ill. interjúkon elhangzottak). Más információkat automatikusan
hozunk létre akkor, amikor a SYNLAB rendszereit használja vagy azokkal kapcsolatba kerül
(például belép a honlapunkra); és vannak olyan információk is, amelyeket harmadik felektől
kapunk meg (például munkaközvetítőktől, ajánlást adó személyektől és oktatási
intézményektől).
A Pályázókról többek között az alábbi információkat gyűjtjük:
−
alapvető információkat Önről, például a nevét, elérhetőségét, és a
személyazonosságának igazolásához megadott adatokat;
−
korábbi munkatapasztalatait, tanulmányi hátterét, a munkakört vagy
munkaköröket, amelyekre pályázik, valamint a kapcsolódó személyes
érdeklődési köreit, tulajdonságait, karriercéljait és terveit;
−
más olyan információkat Önről, amelyeket az önéletrajzában vagy más hasonló
dokumentumban megadott;
−
Általánosságban véve Önnek azt kell feltételeznie, hogy ha információt kérünk
Öntől, arra a toborzás miatt van szükségünk. Bizonyos esetekben előfordulhat,
hogy nem tudjuk a jelentkezését értékelni, ha nem adja meg a kért információkat.
Az is előfordulhat, hogy a kért információkra jogi kötelezettség teljesítéséhez van
szükségünk, ellenkező esetben pedig az információk megadása teljesen
szabadon választható és nincs hatással a jelentkezésére – erről tájékoztatni
fogjuk.

2. Hogyan használjuk fel a Pályázók adatait?
−

A Pályázók adatait a toborzási eljáráshoz, a Pályázók munkaviszonyra vagy más
megbízási jogviszonyra való alkalmasságának értékeléséhez, a toborzási
folyamataink ellenőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint hasonló célokra
használjuk fel, a jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelést, valamint
az általunk vagy ellenünk kezdeményezett jogi követelések miatti célokat is.
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−

Jogosultak vagyunk a Pályázók (és korábbi Pályázók) adatait a jelen
tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználni, továbbítani és más módon kezelni,
mivel arra az 1.3. pontban foglalt okokból van szükségünk.

3. A Pályázók adatainak továbbítása
A SYNLAB a Pályázók adatait a következő feleknek továbbíthatja, ha azokra észszerű
okokból, az 1. pontban foglalt célokra szükség van:
a munkaközvetítőknek,
amelyek
az Ön esetleges
felvételében
közreműködnek;
−
más szolgáltatóknak, amelyek a mi nevünkben kezelik a Pályázók adatait
üzletvitelünk és működésünk során;
−
a SYNLAB csoport más tagjainak;
−
harmadik feleknek, akiknek a SYNLAB jogszabályok vagy törvényi előírások
miatt köteles az adatokat átadni (beleértve a peres feleket is); valamint
−
az illetékes szabályozó és bűnüldöző hatóságoknak.
Ha potenciális referenciát adó személyek nevét is megosztja velünk, megkereshetjük őket
általános tájékozódás céljából, közölhetjük velük, hogy Ön nálunk pályázik állásra,
amennyiben referenciát kérünk tőlük.
−

4. Nemzetközi adattovábbítások és kapcsolódó biztonsági intézkedések
A Pályázók adatainak 1.6. pontban foglalt továbbítása során előfordulhat, hogy nemzetközi
adattovábbításra is sor kerül, akár az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba
is, amelyek nem rendelkeznek olyan szigorú adatvédelmi törvényekkel, mint az EGT. Ilyen
esetben, ha a Pályázó adatait a SYNLAB csoport más tagjainak, vagy a nevünkben eljáró
harmadik feleknek továbbítjuk, megállapodásokkal és mechanizmusokkal védjük az Ön
adatait (beleértve szükség szerint olyan szerződéseket is, amelyek feltételeit e célból az
Európai Bizottság hagyta jóvá).

5. A Pályázók adatainak megőrzése és törlése
Az Önnel kapcsolatos adatokat a toborzási folyamat során őrizzük meg. Bizonyos
információkat a toborzási folyamat lezárását követően is megőrzünk; vagy azért, mert
munkaviszonyba vagy más megbízási jogviszonyba került velünk. Ha jelentkezését
visszavonta vagy sikertelen volt, kérésére adatait azonnal töröljük. Adatait a toborzási
folyamat lezárását követően (legkésőbb) 12 hónap múlva töröljük, de előfordulhat, hogy
tovább is meg kell őriznünk, ha valamilyen jogvita merül fel.

6. Adatvédelmi jogok és kérdések
Néhány kivételtől eltekintve a Pályázóknak joguk van másolatot kapni az általunk megőrzött
személyes adataikról, és kérhetik a helytelen információk helyesbítését. Bizonyos esetekben
Ön is kérheti tőlünk személyes adatainak törlését (vagy aktív felhasználását).
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Ha szeretné ezen jogai valamelyikét gyakorolni, megtekinteni vagy más kérdései vannak a
Pályázók adatainak kezelésével vagy a vonatkozó szabályzatainkkal kapcsolatban, kérjük,
forduljon bizalommal a SYNLAB Hungary Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez, dr. Tarba
Dorottya Rebekához az alábbi elérhetőségen.
E-mail cím: synlabadatvedelem@hu.andersenlegal.com
Iroda: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A
Az adatvédelmi tisztviselő feladata, hogy elősegítse a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályi és belső szabályzatokban meghatározott szabályok betartását.
Biztosítjuk Önt arról, hogy kérdését, kérését, panaszát az adatvédelmi tisztviselő bizalmasan
kezeli, és – kellő hatáskör birtokában - teljeskörűen megvizsgálja, és szükség esetén
megteszi a megfelelő intézkedéseket. Biztosítjuk továbbá, hogy személyes adatait érintő
kérdései, kérései, panaszai miatt Önt hátrány nem érheti.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a SYNLAB
Hungary Kft. nem tudott megfelelő megoldást nyújtani az Ön megkeresésére, jogai
megsértése esetében Önnek joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A
Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai,
adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazzák.
A dokumentum felülvizsgálata:
A jelen tájékoztatót legutóbb 2022. október 11. napján frissítettük, és évente felülvizsgáljuk.
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