ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Hatályos: 2022. január 31.

A Brandfizz Employer Branding Kft., a továbbiakban: „Adatkezelő” az érintetteket jelen Weboldalon (a
továbbiakban: Weboldal) keresztül megvalósuló adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az adatok
kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés
időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az
adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Adatkezelő adatai:
Brandfizz Employer Branding Kft.
Cégjegyzékszám 01-09-291037
Adószám 25821428-2-43
Székhely: 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3., IV/3.
Telefon: +36207729312
E-mail cím: hello@brandfizz.hu

Értelmező fogalmak
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján, beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is adatok feldolgozását végzi. Az adatvédelmi szabályok
betartásáért felelős.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes beleegyezése, amely megfelelő tájékoztatáson alapul,
és beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő
kezeléséhez.
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A Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos egyes adatkezelések
1.1 Kapcsolatfelvétel a Weboldal „Kapcsolat” fülén megadott elérhetőségek útján
Adatkezelés célja: az Adatkezelővel való kapcsolattartás lehetősége, az Adatkezelő üzleti
tevékenységéről, szolgáltatásairól való érdeklődés.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, mely
hozzájárulás bármikor visszavonható.

Kezelt személyes adatok köre: az Ön neve, üzenetének tartalma, telefonszáma, email címe. A kezelt
személyes adatok köre függ a megkeresés módjától, és a megkeresésben szereplő személyes adatok
körétől. Csak olyan mértékben kezeljük a kapcsolatfelvétel során begyűjtött személyes adatokat,
amelyek a kapcsolatfelvételre történő válasz adásához szükségesek.
Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat az első üzenet küldésétől vagy
kapcsolatfelvételtől számított 6 hónapot követően töröljük. Amennyiben az érintett hozzájárulását
visszavonja, abban az esetben adatait törlésre kerülnek a jelen pontban meghatározott 6 hónapos
időtartamot megelőzően.
Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.
1.2 Állásra jelentkező érintettek jelentkezésével összefüggő adatkezelés
Adatkezelés célja: a Weboldal https://brandfizz.hu címen elérhető Careerfizz lapján szereplő
álláshirdetésekre történő jelentkezések fogadása a sparkle@brandfizz.hu címen a jelentkezők
értesítése, a pályázatukkal összefüggésben kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, mely
hozzájárulás bármikor visszavonható.
Kezelt személyes adatok köre: az Ön neve, telefonszáma, email címe, illetve más, a pályázati anyaga
útján az Adatkezelő részére átadott személyes adata, így kifejezetten az önéletrajzának tartalma.
Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatok az új munkavállalók megkeresése
esetén a kiválasztás folyamatát követő legkésőbb 6 hónapot követően törlésre kerülnek
Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:
a) tájékoztatáshoz való jog;
b) hozzáférési jog;
c) helyesbítéshez való jog;
d) törléshez való jog;
e) az adatkezelés korlátozásához való jog;
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f) adathordozhatósághoz való jog;
g) tiltakozáshoz való jog.
Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatja.
Hozzáférési jog alapján tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz hozzáférhet,
illetve tájékoztatást kaphat az adatkezelés biztonsági feltételeiről is.

Helyesbítéshez való jog szerint kérésére késedelem nélkül javítjuk pontatlan személyes adatait,
valamint hiányos adatait kiegészítjük.
Törléshez való jog alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait az alábbi
esetekben:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy más módon
kezeljük;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és más jogalap nincs az
adatok kezelésére;
c) ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
d) jogszabály szerint a személyes adatokat törölnünk kell.
A személyes adatot nem törölhetjük, amennyiben az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
A Brandfizz Employer Branding Kft. az adatokat kizárólag a feladatai ellátáshoz szükséges mértékben
és ideig kezeli. Az Adatfeldolgozó véglegesen törli azon személyes adatokat, amelyek esetében a kezelt
időtartama lejárt.
Kérésre a személyes adatok felhasználását az adatkezelés korlátozásához való jog alapján
korlátozzuk, ekkor a személyes adatokat csak meghatározott körben használjuk fel. Az
adathordozhatósághoz való jog alapján, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az
adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban elküldjük Önnek, illetve ezeket
az adatokat kérésére közvetlenül továbbítjuk egy másik adatkezelő részére.
Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén
a Brandfizz Employer Branding tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH-hoz) fordulás lehetőségéről.
Amennyiben válaszunkkal vagy intézkedésünkkel a megkeresésével összefüggésben nem ért egyet,
panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.
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Biztonságos adatkezelés
A személyes adatok védelme érdeklen megfelelő lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy
személyes adatai ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe, illetve hogy azokkal visszaélés ne
történhessen. A Brandfizz Employer Branding az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Brandfizz Employer Branding az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és úgy hajtja végre, hogy
az a GDPR és az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során
biztosítsa az érintettek magánszférájának (információs önrendelkezési jogának) védelmét és
érvényesülését.

Záró rendelkezések
A Brandfizz Employer Branding fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen
Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatkezelési
Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások
hogyan érintik Önt. Kiemelkedően fontos és hangsúlyos változtatásunkról értesítést is közölhetünk
Honlapunkon. Erre javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék nyomon Adatkezelési Tájékoztatónkat.
Minden egyéb adatvédelemmel kapcsolatos kérdésben felveheti a kapcsolatot e-mailben a
hello@brandfizz.hu címen.

www.brandfizz.hu | Brandfizz Employer Branding Kft. | 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3., IV/3.

