ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
referencia személyek részére
(Az adatkezelési szabályzat 3. sz. melléklete)
Az Interim Kft., mint adatkezelő (továbbiakban az adatkezelő) a GDPR rendelet 14. cikke alapján
személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatja.
1.

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Interim Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8
Cégjegyzék szám: 01-09-922757
Képviselője: Lengyel Péter, Steiner Orsolya
Telefon: 06305673976
Email: Backoffice@interim.hu
Honlap: www.interim.hu
Az adatkezelési tevékenységért felelős személy:Dávid Péter
Tájékoztatjuk, hogy a lent felsorolt személyes adatait az adatkezelőhöz Interim menedzsernek
jelentkező személy, az adatkezelőnél történő regisztráció során adta meg, referenciaként.
Kezelt adatainak köre:
 neve,
 telefonszáma,
 e-mail címe,
 munkahelye,
 beosztása.
Az adatkezelés célja a jelentkezőkről rendelkezésre álló információk összegyűjtése, annak érdekében,
hogy az adatkezelő a hozzá érkezett ajánlatkérésekre szakmailag megalapozott döntés alapján tudja a
megfelelő személyt ajánlani, egyben annak eldöntése, hogy a jelentkező az adatkezelő által
meghatározott felvételi feltételeknek megfelel-e. Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a felvételre jelentkezők
alkalmasságáról szakmailag megalapozottan dönthessen.
Az adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk, azt kizárólag a fent meghatározott cél
érdekében kezeljük, a cél eléréséhez szükséges időtartamig. Ezt követően személyes adatai törlésre
kerülnek. Az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést nem végez.
Az adatkezelő, az Ön kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt
személyes adatainak kezeléséről, továbbá bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok
kezelése ellen. Automatizált adatkezelésre a személyes adatait érintően nem kerül sor.
A vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 22. §-a határozza meg. Ha az adatkezelő az
Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt
okoz, köteles azt megtéríteni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”)
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével
kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH eljárásának
részletes szabályait az Info törvény VI. fejezete határozza meg.

