Adatkezelési tájékoztató
Munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó önéletrajzok beküldéséhez
Amennyiben Ön álláshirdetésre vagy adatbázisba történő jelentkezés céljából küldi el
önéletrajzát a BKM Nonprofit Zrt. részére, az önéletrajz beküldésével hozzájárul
önéletrajzának, nevének és elektronikus levelezési címének a BKM Nonprofit Zrt. általi
kezeléséhez, a meghirdetett álláspályázat vagy egy esetlegesen megüresedő pozíció
betöltésének elbírálása céljából.
Az Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő neve:
Részvénytársaság

BKM

Budapesti

Közművek

Nonprofit

Zártkörűen

Működő

Rövidített neve: BKM Nonprofit Zrt.
Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Adószám: 10941362-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042582
Telefonszám:06-1-700-7000
E-mail-cím: fotav@fotav.hu
Honlap: www.budapestikozmuvek.hu
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel foglalkoztatás érdekében.
Az Adatkezelő által kezelt adatkör: az Ön által megküldött szakmai önéletrajz, mely
tartalmazza nevét, címét, eddigi munkahelyeit, végzettségeit, képzettségeit, a megadott
elérhetőségeket, telefonszámot és/vagy e-mail címet, valamint motivációs levelét.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Az adattárolás határideje: Az Adatkezelő az adatokat az esetleges munkaviszony
megkötéséig, illetve a Pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az önéletrajz
beérkezésétől számított 6 hónapig kezeli.
Az adatkezelés módja: elektronikusan.
Adatbázisba történő jelentkezés esetén az adatokat a BKM Nonprofit Zrt. a beérkezésüktől
számított 6 hónapig kezeli, abból a célból, ha ez idő alatt új munkatárs felvétele válik
szükségessé, a hirdetés nélküli jelentkezők is részt tudjanak venni a kiválasztási folyamatban.

Konkrét álláshirdetésre történő jelentkezés esetén az adatokat a BKM Nonprofit Zrt. a
beérkezésüket követő 6 hónapig kezeli, abból a célból, ha a próbaidő alatt új pályázó
kiválasztására lenne szükség az álláspályázatra jelentkezők közül.
Az önéletrajzokat a határidő lejártával a BKM Nonprofit Zrt. törli az adatbázisból.
Az adatkezelés során az önéletrajzok és a személyes adatok kezelésében csak a BKM
Nonprofit Zrt. HR igazgatóságának munkatársai vesznek részt. Adattovábbításra nem kerül
sor.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint élhet a
hozzáférés és az adatkezelés korlátozásához való jogaival az Adatkezelőnek címzett
megkeresésével.
Az érintett a jogait az allas@fotav.hu e-mail címen is gyakorolhatja, a levél tárgyában az
„Adatkezelés” szó megjelölésével.
Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatban elsősorban az Adatkezelőhöz
fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben panasza ellenére továbbra is sérelmesnek találja az
adatkezelést, vagy nem kíván panaszt tenni az Adatkezelőnél, hanem közvetlenül a
hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím:
1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Lehetőség
van továbbá arra is, hogy adatainak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az
esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja be
keresetét.
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:
dr. Gál Anna
tel: 0620/2526-102
email: adatvedelem@fotav.hu
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