
Adatkezelési tájékoztató 

1. Adatkezelő 

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. (székhely: 1011 Budapest, Bem rakpart 28., adószám: 18227619-

2-41 cg.: 01-09-189093, képviselő: Kovács Gábor, ügyvezető. Központi e-mail cím: 

kovacs.gabor@maltai.hu - www.munkatneked.hu). 

2. A személyes adatkezelés célja 

Érintett személyek részére álláskeresés, munkaerő-közvetítés, karrier tanácsadás, álláskeresés- 

mentorálás, személyesen, elektronikos, távbeszélő eszközök útján. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett személy konkrét, előzetes tájékoztatáson alapuló, szóbeli vagy írásbeli hozzájárulása, „Az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló” 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.), 2016/679 sz. EU rendelet (ang.röv. Gdpr, ang. General Data Protection Regulation) és egyéb 

jogszabályok rendelkezései szerint. 

4. A kezelt adatok köre 

Az adatkezelés céljával összhangban álló személyes adatok köre, különösen; az érintett személy 

arcképe, képmása, név, nem, születési hely és idő, állampolgárság, elérhetőségek adatai (e-mail cím, 

telefonszám, lakcím, internet alapú hívóadatok és azonosítók), nyelvtudás, iskolai, egyéb végzettség, 

szakmai tapasztalat, érdeklődési terület, készségek, referencia adatok köre, illetve a törvényben előírt 

kötelezően kezelt adatok köre. 

5. Adattovábbítás 

Az adatkezelő jogosult az érintett személy személyes adatait az adatkezelés céljával és annak 

megvalósulásával összefüggésben belföldön vagy külföldre továbbítani. 

6. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama főként az adatkezelési cél megvalósulásáig (indokoltságig), a személyes 

adatok törléséig, a személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély visszavonásáig, egyéb a 

törvényben meghatározott más feltétel bekövetkeztéig történik. A hatályos Ptk. 6:22. § alapján az 

általános elévülési idő 5 év, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján a 

bizonylat megőrzési kötelezettség ideje 8 év. Kötelező adatkezelés esetén a törvény vagy 

önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát. 

 



7. Adatfeldolgozás 

Az érintett személyes adatait az adatkezelő, a szerver, tárhely, informatikai szolgáltató, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, az adatkezelő weboldalát üzemeltető, rendszergazdai 

tevékenységet nyújtók végezhetik. Az érintett a személyes adatainak módosítását, pontosítását, 

frissítését, törlését maga is elvégezheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában. 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelő részéről történő tájékoztatás nyújtását, az adatok törlését, 

helyesbítését, zárolását, az adatkezelés ellen tiltakozhat. Amennyiben érintett az adatkezelést 

sérelmesnek véli, kártérítésre vagy sérelemdíjra tarthat igényt, bírósághoz fordulhat, felügyeleti 

hatósági eljárást kezdeményezhet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1537 

Budapest, Pf. 834., 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

telefon: +36 (1) 391-1400, www.naih.hu). 

9. Hatály 

Az adatkezelési tájékoztató hatályos tartalma az adatkezelő weboldalán történő közzététellel útján 

történik. 


