Adatkezelési Tájékoztató
A jelen dokumentum („Tájékoztató”) a VIOLET Consulting Kft. (székhely: 2151 Fót, Somlói u. 47.,
cégjegyzékszám: 13-09-129889, adószám: 14822250-2-13) („VIOLET Consulting”) adatkezelési
tájékoztatója. A VIOLET Consulting kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tudomására jutott személyes
adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel és gondossággal, a vonatkozó adatvédelmi
jogszabályoknak és előírásoknak maradéktalanul megfelelve kezelje, összhangban a jelen
Tájékoztatóban meghatározott célokkal és elvárásokkal. Adatkezelési filozófiánk egyik
leghangsúlyosabb eleme az, hogy a szolgáltatásaink nyújtása során a lehető legkevesebb személyes adat
kerüljön felhasználásra, ezzel is hozzájárulva az adattakarékossági és adatbiztonsági követelmények
érvényesítéséhez. A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja segítséget nyújtani Önnek abban, hogy
megfelelő tájékoztatást kapjon a VIOLET Consulting, mint az Általános Adatvédelmi Rendelet
("GDPR") alkalmazásában adatkezelőnek minősülő társaság által végzett adatkezelési tevékenységről,
az általunk követett adatkezelési gyakorlatról, különös tekintettel arra, hogy Önnek milyen jogai vannak
az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban.
Jelen írásbeli tájékoztató mellett cégünktől az adatkezelést illetően szóbeli tájékoztatás is kérhető.
1. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
Nem személyes adatok gyűjtése és felhasználása
A honlapunkat Ön személyes adatainak közlése nélkül jogosult használni, a honlapon található
tartalmakhoz szabadon hozzáférhet. Ebben az esetben a VIOLET Consulting olyan, a GDPR
alkalmazásában személyes adatnak nem minősülő adatokat (metaadatokat) gyűjt a látogatókkal
összefüggésben, mint a küldő oldal adatai, hozzáférés adatai és időpontja, webes böngésző típusa, IP
cím, stb. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ezek az adatok nem teszik lehetővé a felhasználók azonosítását,
így ezen adatok vonatkozásában a GDPR adatkezelésre vonatkozó szabályai sem alkalmazhatók.
Tájékoztatjuk, hogy honlapunk sütiket (cookie) nem használ.
Adatkezelés a honlapunkon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén
A VIOLET Consulting lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokhoz
kapcsolódóan honlapunkon keresztül kapcsolatba lépjen velünk. Az üzenetküldéshez elég a nevét,
valamint az e-mail címét megadnia, azonban úgy is fogadjuk a megkeresését, ha Ön nem a teljes, vagy
nem a valódi nevét adja meg számunkra. Ezzel összefüggésben azonban szükségesnek tartjuk
hangsúlyozni, hogy a megadott adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag Ön felel.
Ön a jelen Tájékoztató felhasználásával történő tájékoztatását követően, önkéntes és kifejezett
hozzájárulásával, amely hozzájárulását az Adatkezelési Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, ezáltal
félreérthetetlen beleegyezésének kinyilvánításával adja meg, hozzájárul ahhoz, hogy a VIOLET
Consulting a jelen Tájékoztató 6. pontjában meghatározott ideig a megadott személyes adatait kezelje
(személyes hozzájárulás). Ezeket az adatokat kizárólag kapcsolatfelvétel és kapcsolatfenntartás céljából
kezeljük (adatkezelés célja). Ezúton is felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön a jelen pontban meghatározott
adatkezeléshez történő hozzájárulását a jövőben bármikor, indokolási kötelezettség nélkül
visszavonhatja, az 5. pontban meghatározott módon.
Az Adatkezelési Nyilatkozat kitöltése és aláírása során adott kifejezett hozzájárulásával Ön kijelenti,
hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat annak elolvasása és értelmezése után kifejezetten elfogadta.
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A VIOLET Consulting részére megküldött pályázati anyagra vonatkozó adatkezelés
Tájékoztatjuk, hogy a közvetlen megkeresés esetét leszámítva az Ön pályázati anyagát („Pályázati
anyag”) az abban található személyes adatokkal együtt a velünk kapcsolatban álló álláshirdetési
szolgáltatást nyújtó cégektől kapjuk meg. Ezek a cégek a GDPR alkalmazásában hozzánk hasonlóan a
személyes adatok vonatozásában szintén adatkezelőnek minősülnek azzal, hogy Ön ezen cégek
tekintetében hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez.
A VIOLET Consulting mindent megtesz annak érdekében, hogy a részünkre megküldött pályázati
anyagban szereplő személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban, a GDPR-ban lefektetett adatkezelési elvek szem előtt tartásával kezelje, a jogosulatlan
harmadik személyeknek történő továbbítás lehetőségének kizárásával. Ezeket a személyes adatokat
álláslehetőség felajánlása céljából 5 évig tároljuk, kezelésük jogalapja pedig az Ön hozzájárulása.
Adatkezelés személyes kapcsolatfelvétel esetén
Az Ön pályázati anyagának megérkezését követően személyes találkozót (állásinterjút)
kezdeményezünk, amely annak felmérésére szolgál, hogy Ön mennyiben alkalmas a meghirdetett állás
betöltésére. Az interjún elhangzott fontosabb információkat munkatársaink papíralapú jegyzetek
formájában rögzítik, és a beérkezett pályázati anyaggal együtt („Teljes pályázati anyag”) elektronikus
úton küldik meg a VIOLET Consulting ügyfeleinek. A Teljes pályázati anyagot álláslehetőség
felajánlása céljából 5 évig őrizzük meg, ezt követően töröljük a nyilvántartásunkból. A személyes
találkozó során megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.
Kiskorúak hozzájárulása
Cégünk kiskorúak foglalkoztatásával kapcsolatos szolgáltatásokat nem nyújt, így kiskorúak személyes
adatait nem kezeli.
2. A Tájékoztató módosulása
Az adatkezelési tájékoztató naprakészségének és az adatvédelmi jogszabályok változásainak való
megfelelés biztosítása céljából a VIOLET Consulting fenntartja a jogot arra, hogy jelen Tájékoztatót
egyoldalúan módosítsa. A hatályos Tájékoztató a honlapunkon mindig elérhető, így Ön a
módosításokról könnyen tájékozódhat, de kérésére a hatályos Tájékoztatót elektronikus úton is
megküldjük.
3. Adattovábbítás
Cégünk elkötelezett annak érdekében, hogy a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az
Ön tudta és hozzájárulása nélkül személyes adatait harmadik személynek ne adja ki.
Adattovábbítás az ügyfeleink részére
A VIOLET Consulting munkaerő-közvetítéssel foglalkozó vállalat, így szükségszerű, hogy a
jelentkezők adatait az ügyfeleink (munkáltatók, megrendelők) részére továbbítsuk, hiszen ők lesznek
azok, akik a végső döntést meghozzák az álláspályázatokkal összefüggésben.
Adattovábbítás szolgáltatók részére
Szolgáltatásaink lehető legmagasabb színvonalon való nyújtása érdekében a Violet Consulting jogosult
más cégek szolgáltatásainak igénybevételére. Ezek a szolgáltatók elsősorban a honlapunk fejlesztésével,
IT támogatással, marketing tevékenységgel foglalkoznak és tevékenységük végzése során
hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, azokat kezelhetik.
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Az Ön személyes adatai védelme érdekében a fent meghatározott szolgáltatóktól azt kérjük, hogy
megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket hajtsanak végre és alkalmazzanak. A Violet Consulting
kizárólag abban az esetben továbbíthatja az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére, ha az ilyen adattovábbítás a GDPR 44-49. cikke rendelkezéseinek megfelel.
4. Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatai kezelését a fent meghatározott személyes hozzájáruláson kívül az alábbi
jogalapok esetében végezhetjük:
4.1. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
4.2. Az adatkezelés ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
4.3. Az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
4.4. Az adatkezelés közérdekű vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
4.5. Az adatkezelés a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha Ön gyermek.
A személyes adatok különleges kategóriái kezelésének jogalapjai a következők lehetnek:
4.6. Ön kifejezett hozzájárulását adta a különleges adatai egy vagy több meghatározott
célból történő kezeléséhez;
4.7. Az adatkezelés a Violet Consulting-nak vagy Önnek a foglalkoztatást, valamint a
szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó
kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges;
4.8. Az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Ön kifejezetten
nyilvánosságra hozott;
4.9. Az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el.
Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem köteles a személyes adatait részünkre rendelkezésünkre bocsátani,
azonban ez bizonyos, nem jogi természetű hátrányt eredményezhet a szolgáltatásaink nyújtása során,
így elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem vagy nem teljes mértékben tudunk az Ön részére
biztosítani.
5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Hozzájárulás visszavonása
Ön jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor, indokolás
nélkül visszavonja, anélkül, hogy ez Önre nézve bármilyen anyagi vagy egyéb kötelezettséggel járna.
Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és amennyiben igen, az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést
kapjon (adatkezelés célja, személyes adatok kategóriái, a személyes adatok forrására vonatkozó adatok
stb.). Továbbá tájékoztatjuk, hogy jogában van az adatkezelést tárgyát képező személyes adatokról
másolatot kérni.
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Helyesbítés joga
Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését, ill. kiegészítését kérje. Az
erre irányuló kérelem beérkezését követően késedelem nélkül intézkedünk az adatok helyesbítéséről és
kiegészítéséről.
Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül töröljük az általunk kezelt személyes adatokat,
amennyiben az alábbi indokok valamelyik fennáll:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy a törlési jog nem korlátlan, azt a vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi
jogszabályok előírásai korlátozhatják.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozásának a kérésére:
5.7.

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
5.8. az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett az adatkezelés korlátozását
kéri;
5.9. nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
5.10. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozását követően a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió ill. valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
Önnek joga van arra is, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait elektronikus úton
megkapja, és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozáshoz való jog
Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közvetlen
üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben a tiltakozással érintett adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében a továbbiakban nem kezelhetők.
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Panaszaival kapcsolatos ügyekben Önnek jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál
bejelentést tennie.
Kérjük, hogy amennyiben a fenti jogait érvényesíteni kívánja, lépjen velünk kapcsolatba a 7. pontban
meghatározott módon.
Tájékoztatjuk, hogy a Violet Consulting nem közhatalmi szerv vagy egyéb közfeladatot ellátó szerv,
illetve nem végzi az érintettek rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelését, továbbá nem
kezel bűncselekményre vonatkozó adatokat, ezért cégünknél nem működik adatvédelmi tisztviselő.
6. Az adatkezelés időtartama
Az Ön személyes adatait 5 évig, vagy addig tároljuk, amíg azok az Ön által igénybe vett szolgáltatások
és általunk meghatározott adatkezelési célok biztosítása érdekében szükséges. Ezt követően –
jogszabály hosszabb megőrzési időt előíró rendelkezése hiányában – az Ön személyes adatait töröljük a
nyilvántartásainkból vagy pedig megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy Ön a
rendelkezésünkre álló adatok alapján ne legyen azonosítható.
7. Lépjen velünk kapcsolatba
Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy
adatkezeléssel kapcsolatos jogot kíván érvényesíteni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi
elérhetőségeken:
email: info@violet-consulting.hu
mobil: +36-30-684-51-28
+36-30-540-10-90
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