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1. BEVEZETÉS 

A Performan Group Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a 

személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és 

tisztességes adatkezelésre. Adatkezelő elismeri a természetes személyek személyes adataik 

védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján adatkezelését 

végzi.  

 

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és 

garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes 

adataik felett maguk rendelkezzenek.  Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes 

adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell 

figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.  

 

Jelen tájékoztató Adatkezelő JELÖLTEKkel összefüggő adatkezelési folyamatait foglalja 

össze. Részletesebb tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelő 

képviselőjével. 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, 

hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel 

kapcsolatos jogait. 

 

2. ADATKEZELŐ ADATAI 

 

Az Ön adatait elsősorban Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai, valamint az 

Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló partnerek kezelik. Az adatkezelés során 

törekszünk arra, hogy kizárólag a szükséges mértékben kezeljük az adatokat.  

 

Az Adatkezelő adatai: 

 

o Cégnév:   Performan Group Kft.  

o Székhely:   2030 Érd, Bádogos u. 52. 

o Iroda:    1126 Budapest, Derkovits u. 10. 

o Weblap:   www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en 

o Kapcsolattartás:  Gombos Erika adatvédelmi referens 

o Telefon:   +36 1 203 6568 

o Email:    gdpr.hungary@hortoninternational.com 

 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az 

adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan fenti 

címeink bármelyikére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 

napon belül küldjük az Ön által kért címre. 
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3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS JOGSZABÁLYOK 

 

Az adatkezelési műveletek tekintetében Ön érintettnek minősül, amennyiben valamely 

személyes adata alapján közvetlenül vagy közvetve azonosíthatóvá válik, illetve amennyiben 

Önnel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez.  

 

Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alapelveivel összhangban jár el. 

 

Adatkezelő az adatkezelési műveleteit a vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok alapján 

alakítja ki, különös tekintettel az alábbiakra: 

- 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban 

Rendelet) 

- Magyarország Alaptörvénye 

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

- 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról 

(továbbiakban Infotv.) 

- 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (Mt.) 

 

4. AZ ÖN JOGAI 

 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. 

Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 

napon belül válaszol.  

 

Ön jogosult a jogaival kapcsolatban kérelem benyújtására. Adatkezelő a kérelmek elbírálása 

során az adatkezelés jogalapjára tekintettel hozza meg döntését. Ön az alábbiak szerint 

jogosult fenti jogaival élni: 

 

 Hozzájárulás 
Szerződés 

teljesítése 

Jogi 

kötelezettség 
Jogos érdek 

tájékoztatást kérése     

kijavítás kérése     

korlátozás     

törlés     

tiltakozás     

adathordozhatóság     

hozzájárulás 

visszavonása 
    

panasztételi jog     

jogorvoslati jog     
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- Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga: 

Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni 

az adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen 

tájékoztató tartalmával – és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult 

továbbá arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 

arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó 

információkhoz hozzáférést kapjon. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 13-14. cikke 

tartalmaz. 

 

- A helyesbítéshez való jog 

A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy 

kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk 

Önt. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikke tartalmaz. 

 

- A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes 

adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll: 

o Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték. 

o Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más 

jogalappal az adatkezelésre. 

o Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely 

elsőbbséget élvez az Érintett joggyakorlásával szemben. 

o Az adatkezelés jogellenesen történt. 

o Jogszabály írja elő az adatok törlését. 

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz. 

 

- Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi 

esetekben: 

o Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig. 

o Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban kéri 

azok korlátozását. 

o Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény 

érvényesítése vagy védelme érdekében. 

o Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban Érintett 

tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak 

megállapításáig, hogy mely érdek élvez elsőbbséget.  

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz. 

 

- Az adathordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az 

adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult, hogy az Önre vonatkozó, 



| 5 |  
 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek 

továbbítsa. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 20. cikke tartalmaz. 

 

- A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből (Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. 

Az Adatkezelő tiltakozás esetén kizárólag akkor jogosult a további adatkezelésre, 

amennyiben igazolja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek 

megelőzik az Érintett jogait, vagy az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából 

történik, úgy az Érintett tiltakozását követően ezen okból továbbiakban nem végezhető 

adatkezelés. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikke tartalmaz.  

 

- Panasztételi jog 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az 

Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a 

feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.  

 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:  

o Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

o posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

o cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

o Telefon: +36 (1) 391-1400 

o Fax: +36 (1) 391-1410 

o E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

o URL http://naih.hu 

 

- Jogorvoslati jog 

Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű 

döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, 

vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A 

jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. 

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz. 

Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az 

adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a 

Rendelet szabályai szerint kezelték.  A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék 

előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz. 

 

 

5. ADATBIZTONSÁG 

 

Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve 

szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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követelményére. Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a 

személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat 

átlátható és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.  

 

Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében 

 

- technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása 

tekintetében 

- biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését 

- biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését 

- megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

- megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében 

- elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság 

biztosítása céljából 

- biztosítja a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét 

- biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét 

- gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről  

- biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára 

legyen engedélyezett 

 

 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS 

 

Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. 

Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít a 

mellékletében foglalt Partnerek részére.  

 

Az egyes adatkezelési műveletek során történő adattovábbítást Adatkezelő a tájékoztató 

következő fejezetében részletezi. 

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi feltételei 

az adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével.  
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7. A KONKRÉT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. Felkutatás 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő Megbízói preferenciái alapján, a paramétereknek 

megfelelő jelöltet keres. A felkutatás módszere: direct search. 

Adatkezelő nyilvános adatbázisok és ajánlások alapján keresi meg a 

jelölteket. Adatkezelő a felkutatás fázisában megbízott 

alvállalkozókat is igénybe vehet, melyek adatfeldolgozóként segítik 

munkáját.  

Érintett a tájékoztatást követően hozzájárulhat adatai további 

pozíciók betöltése érdekében való kezeléséhez. Ez esetben Érintett a 

"Jelöltkapu" használata során felmerülő adatkezeléshez járul hozzá. 

ÉRINTETTEK KÖRE: A felkutatás során az Adatkezelő adatbázisába bekerülő személyek. 

ADATOK EREDETE: Nyilvános adatbázisok (pl.: Linkeldn, Profession.hu, Facebook, e-

cegjegyzek.hu, ceginfo.hu, stb…), személyes ajánlások, 

vállalkozások weboldalai. 

AZ ADATKEZELÉS 

CÉLJA: 

Megbízó preferenciái alapján megfelelő jelölt megtalálása, jelöltekkel 

kapcsolatfelvétel a megbízás teljesítése érdekében. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek 

GARANCIÁK, 

TÁJÉKOZTATÁS MÓDJA 

ÉS IDŐPONTJA: 

Érintett adatainak CRM rendszerbe történő bekerülésekor e-mail 

küldése; telefonos kapcsolatfelvétel esetén az első hívás alkalmával 

(elkérjük az e-mail címét és elküldjük neki az adatkezelési 

tájékoztatót, ha van rá mód). 

A weblapon elhelyezett tájékoztatóra való utalással (link vagy 

telefonos tájékoztatás). 

KEZELT ADATOK KÖRE: A kezelt adatok köre függ az adatbázisban megadottaktól, illetve az 

ajánló által közölt adatoktól. Adatkezelő legfeljebb az alábbi adatokat 

kezeli: 

• név 

• születési dátum 

• lakcím 

• képesítés, szakmai ismeretek 

• korábbi munkatapasztalatok 

• önéletrajzban foglalt egyéb adatok 

• e-mail 

• telefonszám 

 

 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Adatkezelő CRM rendszerében tárolja az adatokat. Az adattárolás a 

kiválasztás megtörténtéig, illetőleg a tájékoztatást követő 

hozzájárulást követően a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az 

adatkezelés célja a felkutatás során látókörbe kerülő személyek közül 

az alkalmas jelölt kiválasztása. A kiválasztást követően a felkutatás 

során összegyűjtött személyes adatok törlésre kerülnek. 

ADATTOVÁBBÍTÁS: A felkutatásban érintett személyek adatai nem kerülnek átadásra. 
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2. Kiválasztás 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő Megbízói preferenciái alapján, a paramétereknek 

megfelelő jelölt kiválasztása az adatbázisban szereplő jelöltek közül.   

ÉRINTETTEK KÖRE: Az Adatkezelő adatbázisában szereplő jelöltek. 

ADATOK EREDETE: Felkutatás során összegyűjtött adatok, illetve a toborzás során 

összegyűjtött adatok. 

AZ ADATKEZELÉS 

CÉLJA: 

A megbízó által megjelölt preferenciák és pozíció szempontjából 

releváns adatok (felkutatás során összegyűjtött adatok, esetlegesen 

Érintett által szolgáltatott további adatok). 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek; illetve a) pont - 

Érintett hozzájárulása az Érintett által a kiválasztási folyamat során 

önként közölt további adatok tekintetében. 

GARANCIÁK, 

TÁJÉKOZTATÁS MÓDJA 

ÉS IDŐPONTJA: 

A kiválasztás tényéről Érintettet Adatkezelő közvetlenül tájékoztatja. 

Az esetleges kiválasztásra vonatkozó tájékoztatás a jelöltek 

felkutatása során már közlésre került a jelöltekkel. 

KEZELT ADATOK KÖRE: A megbízó által megjelölt preferenciák és pozíció szempontjából 

releváns adatok (felkutatás során összegyűjtött adatok, esetlegesen 

Érintett által szolgáltatott további adatok). 

 

 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Adatkezelő CRM rendszerében tárolja az adatokat. Az adattárolás a 

kiválasztás megtörténtéig, illetőleg a tájékoztatást követő 

hozzájárulást követően a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az 

adatkezelés célja a felkutatás során látókörbe kerülő személyek közül 

az alkalmas jelölt kiválasztása. A kiválasztást követően a felkutatás 

során összegyűjtött személyes adatok törlésre kerülnek. 

ADATTOVÁBBÍTÁS: Adatkezelő Megbízói részére, melynek jogalapja a Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés f) pont - jogos érdek; illetve a) pont - Érintett 

hozzájárulása az Érintett által a kiválasztási folyamat során önként 

közölt további adatok tekintetében. 
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3. Nyilvántartás 

 

LEÍRÁS: Az egyéb folyamatok során összegyűjtött adatok megőrzése egy 

későbbi pozícióra való kiválasztás céljából. 

ÉRINTETTEK KÖRE: Adatkezelő látókörébe kerülő jelöltek, akik a további adatkezeléshez 

hozzájárultak. 

ADATOK EREDETE: Korábbi folyamat során összegyűjtött adatok, valamint Érintett által 

megadott egyéb adatok. 

AZ ADATKEZELÉS 

CÉLJA: 

Érintett nyilvántartása azon célból, hogy későbbi megbízás során 

számára Megbízó ajánlatot tegyen. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az Érintett hozzájárulása. 

GARANCIÁK, 

TÁJÉKOZTATÁS MÓDJA 

ÉS IDŐPONTJA: 

Adatkezelő a hozzájárulás megadása előtt részletesen tájékoztatja 

Érintettet az adatkezelésről és jogairól. Weblapon elhelyezett 

tájékoztató tartalmával. 

KEZELT ADATOK KÖRE: • név 

• születési dátum 

• lakcím 

• képesítés, szakmai ismeretek 

• korábbi munkatapasztalatok 

• önéletrajzban foglalt egyéb adatok 

• e-mail 

• telefonszám 

• egyéb, az Érintett által megadni kívánt adatok 

 

 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Adatkezelő CRM rendszerében tárolja az adatokat. Az adattárolás a 

hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó 

kapcsolatfelvételtől számított 10 évig történik.  

ADATTOVÁBBÍTÁS: Adatkezelő Megbízói részére, melynek jogalapja a Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés a) pont - Érintett hozzájárulása . 
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4. "Jelöltkapu" (Toborzás) 

 

LEÍRÁS: Adatkezelő honlapján bármely érdeklődő regisztrálhat adatai 

megadásával. A regisztrációval lehetősége van a jelöltnek adott, 

meghirdetett pozícióra jelentkezni, illetve a regisztrációval 

hozzájárul, hogy adatai bekerüljenek Adatkezelő adatbázisába 

jövőbeli, releváns pozíciókra való megkeresés érdekében. 

ÉRINTETTEK KÖRE: Adatkezelő honlapján regisztráló jelöltek. 

ADATOK EREDETE: Érintett által megadott egyéb adatok. 

AZ ADATKEZELÉS 

CÉLJA: 

Érintett kiközvetítése az általa megadott adatok alapján releváns 

pozícióra. 

AZ ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az Érintett hozzájárulása. 

GARANCIÁK, 

TÁJÉKOZTATÁS MÓDJA 

ÉS IDŐPONTJA: 

Regisztráció során weblapon elhelyezett tájékoztató ismertetésre 

kerül, melynek megismerését a jelentkező jelölőnégyzet ikszelésével 

igazolja. Adatkezelő a hozzájárulás megadása előtt részletesen 

tájékoztatja Érintettet az adatkezelésről és jogairól. Weblapon 

elhelyezett tájékoztató tartalmával. 

KEZELT ADATOK KÖRE: Az Érintett által megadott, releváns adatok: 

• név 

• születési dátum 

• lakcím 

• képesítés, szakmai ismeretek 

• korábbi munkatapasztalatok 

• önéletrajzban foglalt egyéb adatok 

• e-mail 

• telefonszám 

• egyéb, az Érintett által megadni kívánt adatok 

 

 

AZ ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA: 

Adatkezelő CRM rendszerében tárolja az adatokat. Az adattárolás a 

hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó 

kapcsolatfelvételtől számított 10 évig történik. Adatkezelő úgy ítéli 

meg, hogy 10 év elteltével az Érintett által megadott adatok 

relevanciája oly mértékben csekéllyé válik, hogy kérdéses azok 

felhasználhatósága. Ugyanakkor rövidebb tárolási idő 

meghatározása korlátozná Érintett lehetőségeit a megfelelő pozíció 

megtalálására. 

ADATTOVÁBBÍTÁS: Adatkezelő Megbízói részére, melynek jogalapja a Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés a) pont - Érintett hozzájárulása. 
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8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

További információkért kérjen segítséget Adatkezelő munkatársától, illetve adatvédelmi 

referensétől. 

 

Budapest, 2019. január 15.  

 

Székely Sándor 

ügyvezető 

 

 Verziószám: 1.0.  
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