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Helyi Adatkezelési Tájékoztató
elektronikus rendszerben történő munkaerő-toborzási eljáráshoz
Az AstraZeneca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-932917; székhely:
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.), mint adatkezelő a munkaerő-toborzással és kiválasztási eljárással
kapcsolatos feladatok teljesítése érdekében gyűjti és kezeli az Ön személyes, illetve különleges adatait
(„Adatok”).
Az AstraZeneca az Adatokat a hivatkozott Globális Adatvédelmi Tájékoztató („Terms & Conditions”;
„Globális Tájékoztató”) és a jelen Helyi Adatkezelési Tájékoztatóban („Tájékoztató”) rögzítettek szerint,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
illetve az annak megfelelő mindenkor hatályos törvénynek és egyéb vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően kezeli.
Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásba
vette. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-105275/2016.

Ez a Tájékoztató az AstraZeneca munkaerő-toborzás céljára üzemeltetett globális elektronikus (on-line)
rendszerében található, angol nyelvű Globális Tájékoztató kiegészítésére készült Magyarországon.
Célja, hogy rögzítse a helyi jogszabályi előírásokra tekintettel az attól való eltéréseket. Magyarországi
pályázók esetében a két tájékoztató együtt értelmezendő, és eltérés vagy kétség esetén a Tájékoztató az
irányadó.
AstraZeneca tájékoztatja Önt, hogy az Adatai megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától - Ön
hozzájárul ahhoz, hogy a Globális Tájékoztatóban és a jelen Tájékoztatóban felsorolt célból és módon
az AstraZeneca az Ön Adatait kezelje.
Jelen adatkezelés célja: munkaerő-toborzás, álláslehetőségekről történő tájékoztatás, kapcsolattartás,
a kiválasztási eljárás lefolytatása, az adatkezelőnél lévő üres pozíciók betöltése,

a munkaviszony

létrejöttét megelőző folyamatok dokumentálása.
Az AstraZeneca Kft. által kezelt Adatok köre: vezetéknév, keresztnév, állampolgárság, lakcím, mobilszám;
e-mail cím, iskolai és egyéb végzettség; titulus; szakképzettség, szakmai tapasztalat; nyelvismeret;
jelenlegi munkahely (megnevezés, cím), valamint erkölcsi igazolvány, születési hely, születési idő,
személyi szám, nemzetiség, családi állapot; katonai szolgálat; arckép (fotó); egészségi állapotra vonatkozó
adatok (beleértve fogyatékossági forma), és vallás , amennyiben ezeknek az adott állás betöltésével
összefüggésben jelentősége van és indokolt.
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Az AstraZeneca Kft. az Adatokat a jelen Tájékoztatóban, továbbá a Globális Tájékoztatóban rögzített
célokra az AstraZeneca cégcsoportba tartozó vállalkozások részére és/vagy velük szerződésben álló
adatkezelők és adatfeldolgozók részére is továbbíthatja indokolt esetben.
Az adattovábbítás címzettjeinek neve, címe:
-

az AstraZeneca központja (2 Kingdom Street, London, W2 6DB, United Kingdom) és

-

a

vállalatcsoport

tagjai,

amelyeknek

azonosító

adatait

megtalálja

itt:

https://www.astrazeneca.com/our-company/contact-us.html.

A szerződött adatfeldolgozók megnevezése: Workday, Inc., HCL Technologies Ltd., Kainos, Cognizant
Technology Solutions, Infosys Limited.

Az AstraZeneca cégcsoport globális szintű adatvédelmi intézkedéseiről további tájékoztatást talál a
Globális Adatvédelmi tájékoztatóban, valamint a www.astrazenecabindingcorporaterules.com honlapon.

Az AstraZeneca Kft. helyi intranet oldalán (www.astrazeneca.hu) megtekintheti
1) a globális tájékoztató angol nyelvű szövegét,
2) a globális tájékoztató magyar fordítását,
3) ezt a helyi kiegészítő adatkezelési tájékoztatót, és
4) az Infotv. szövegét.

Továbbá Ön felvilágosítást kérhet az Adatkezelőtől az automatizált adatfeldolgozás lényegéről és az
alkalmazott módszerről, és az adatkezelések által érintett országokról.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az AstraZeneca az Ön Adatait a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően
előírt esetekben is továbbíthatja más adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére, valamint a jelen hozzájárulás
visszavonását követően, avagy további külön hozzájárulás nélkül a jelen Tájékoztatóban, valamint a Globális
Tájékoztatóban foglalt céloktól eltérő célból is kezelheti, amennyiben az adatkezelés az AstraZeneca jogos
érdekeinek érvényesítése céljából szükséges.

Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg:


tájékoztatást kérhet az Adatok kezeléséről;



az Adatok helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérheti;



jogai megsértése esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez, vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat;
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követelheti az Adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság megszegésével a számára okozott
kár megtérítését; és



az Adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével okozott
személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését kérheti.

Hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszát előbb részünkre megküldeni és
mi, Adatkezelőként a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül írásban tájékoztatást
nyújtunk Önnek kérésével kapcsolatban.
Amennyiben Önnek bármilyen kérdése van a jelen Adatkezelési tájékoztatással kapcsolatban, illetve Ön
gyakorolni szeretné az adatvédelmi jogait, kérjük, hogy a privacy.hu@AstraZeneca.com e-mail címen
lépjen kapcsolatba a helyi Adatvédelmi felelőssel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyilatkozat aláírása személyesen az állásinterjú során:
Kijelentem és elismerem, hogy a munkaerő-toborzással és kiválasztási eljárással kapcsolatos feladatok
teljesítése érdekében történő adatkezelésre-, és továbbításra vonatkozó előzetes tájékoztatást teljes
körűen megkaptam, megértettem és annak ismeretében jelen nyilatkozat aláírásával ezennel írásban is
hozzájárulok, hogy az Adataimat az AstraZeneca a Globális Tájékoztatóban és a Tájékoztatóban
foglaltaknak megfelelően kezelje.

Jelen nyilatkozatom az Infotv. szerinti kifejezett hozzájárulásnak minősül.

Budapest, 2016. …………………………………………………….

név nyomtatott betűvel

aláírás
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