Adatvédelmi
Tájékoztató
1.

Bevezetés
Megértjük, hogy fontos Önnek az adatvédelem, és hogy érdekli, hogyan használják fel személyes adatait.
Tiszteletben tartjuk és értékeljük mindazok magánéletét, akik a weboldalunkat használatba veszik, és csak a jelen
dokumentumban foglaltak szerint, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679 rendelet) (a "GDPR")
szerinti kötelezettségeinkkel összhangban és az Ön jogait tiszteletben tartva, gyűjtünk és használunk fel a
személyes adatokat. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, és győződjön meg arról, hogy
megértette a tartalmát..
Ez a Nyilatkozat akkor alkalmazandó, ha a weboldalunk látogatóinak személyes adatai tekintetében adatkezelőként
járunk el, más szóval, ha mi határozzuk meg a személyes adatok feldolgozásának célját és módját.

2.

Információ rólunk
Ez a weboldal a Unifiedpost Kft. tulajdona (A továbbiakban: Unifiedpost), a Unifiedpost Magyarországon bejegyzett
jogi személy. A székhelye: 1117 Budapest, Alíz u. 3., Office Garden IV. szám, cégjegyzékszáma: 14463053-2-43.

3.

Mi a személyes adat?
Az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/EU rendelet) (a továbbiakban: "GDPR") meghatározása szerint a
személyes adat "minden olyan azonosítható személyre vonatkozó információ, ami közvetlenül vagy közvetve,
különösen valamely azonosító alapján azonosítható".
A személyes adatok egyszerűbben fogalmazva az Önre vonatkozó minden olyan információ, amely lehetővé teszi
az Ön azonosítását. A személyes adatok közé tartoznak az olyan nyilvánvaló információk, mint az Ön neve és
elérhetőségei, de olyan kevésbé nyilvánvaló információk is, mint az azonosító számok, az elektronikus
helymeghatározó adatok és egyéb online azonosítók.
Az általunk használt személyes adatok típusait a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 5. szakasza tartalmazza.

4.

Mik a jogaim?
A GDPR értelmében Önt a következő jogok illetik meg, amelyeket mindig igyekszünk tiszteletben tartani:
a)

A személyes adatok gyűjtéséről és felhasználásáról való tájékoztatáshoz való jog. Ez az Adatvédelmi
nyilatkozat mindent elmond Önnek, amit tudnia kell, de bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha többet szeretne
megtudni, vagy bármilyen kérdést szeretne feltenni a 8. pontban megadott elérhetőségeinken keresztül teheti
meg.

b)

Az Önről tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés joga. A 8. szakasz tájékoztatja Önt arról, hogyan teheti
ezt meg.

c)

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog része az adatok módosításának joga, abban az esetben,
amennyiben az Ön általunk tárolt személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak. Kérjük, lépjen kapcsolatba
velünk a 8. pontban megadott elérhetőségeinken.

d)

A törléshez való jog való jog, ami anyit tesz, hogy Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának
törlését, megsemmisítését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul megtesszük. Felhívjuk azonban a figyelmét,
hogy ez a jog nem abszolút, és csak akkor gyakorolható, ha (i) az eredeti cél érdekében már nincs szükségünk
az Ön személyes adataira, (ii) ha Ön visszavonja a feldolgozáshoz adott hozzájárulását, (iii) ha tiltakozik az
ellen, hogy jogos érdekünkből feldolgozzuk az Ön személyes adatait, (iv) ha jogellenesen kezeljük az Ön
személyes adatait, vagy (v) ha helyi jogszabály előírja számunkra a személyes adatok törlését. Kérjük, lépjen
kapcsolatba velünk a 8. pontban megadott elérhetőségeinken, ha többet szeretne megtudni.

e)

A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához (azaz megakadályozásához) való jog. Ön jogosult arra,
hogy kérje tőlünk személyes adatai felhasználásának korlátozását, ha (i) úgy véli, hogy a birtokunkban lévő

személyes adatok pontatlanok, (ii) a személyes adatokat jogellenesen kezeljük, (iii) tiltakozott az ellen, hogy
személyes adatait jogos érdekeink miatt kezeljük, vagy (iv) a személyes adatokra már nincs szükségünk a
feldolgozás céljaira, de szeretné, ha azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez megőriznénk.
Jogában áll tiltakozni az ellen, hogy személyes adatait meghatározott célra vagy célokra használjuk fel. Ha Ön
ilyen kifogást emel, akkor a személyes adatok feldolgozását megszüntetjük, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy
a személyes adatok kezelése kényszerítően jogos az adatkezelésre vonatkozó, az Ön érdekeit, jogait és
szabadságait felülíró jogos indokokat, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez szükséges.
f)

Az adathordozhatósághoz való jog. Ez azt jelenti, hogy ha Ön közvetlenül megadott nekünk személyes
adatokat, amelyeket az Ön hozzájárulásával vagy egy szerződés teljesítéséhez használunk, és ezeket az
adatokat automatizált módon dolgozzuk fel, akkor kérheti, hogy a személyes adatok másolatát strukturált,
általánosan használt és géppel olvasható formátumban más szolgáltatás vagy vállalkozás számára újra
felhasználhassa. Ez a jog azonban nem alkalmazható, ha az hátrányosan érintené mások jogait és
szabadságait.

g)

Az automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok. Önnek joga van ahhoz, hogy ne
vonatkozzanak Önre olyan döntések, amelyek jogilag vagy jelentősen érinthetik Önt, és amelyek kizárólag az
Ön személyes adatainak automatizált feldolgozásán alapulnak. Mi azonban nem fogjuk az Ön személyes
adatait ilyen módon felhasználni.

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, abban az esetben Ön
jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti
feldolgozás jogszerűségét.
Az Ön jogainak korlátozását mindig a GDPR-ral összhangban és eseti alapon, az összes releváns tény alapos
mérlegelése után fogjuk alkalmazni.
Ha további információt szeretne kapni személyes adatainak felhasználásáról vagy a fentiekben ismertetett jogainak
gyakorlásáról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 8. pontban megadott elérhetőségeinken.
Ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényeket, akkor jogában áll panaszt
tenni az adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál (ami Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság). Az európai szintű felügyeleti hatóság elérhetőségét itt találja. Ezt a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti uniós tagállamban teheti meg. Ön
tiltakozhat a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve jogosult a jogai érvényesítésére, amiben mi a segítségére
vagyunk, ezért kérjük, először velünk vegye fel a kapcsolatot a 8. pontban megadott elérhetőségeinken.
5.

Milyen személyes adatokat használunk fel?

Ebben a szakaszban a következőket határoztuk meg:
a)

az általunk feldolgozható személyes adatok általános kategóriái;

b)

a személyes adatok feldolgozásának céljai; és

c)

a feldolgozás jogi alapja.

Attól függően, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat, a következő személyes adatok egy részét vagy mindegyikét
gyűjthetjük:
Felhasználási adatok
Feldolgozhatunk adatokat a weboldalunk Ön általi használatáról ("felhasználási adatok"). A használati adatok
tartalmazhatják az Ön IP-címét, földrajzi elhelyezkedését, a böngésző típusát és verzióját, az operációs rendszert,
a hivatkozási forrást, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldal navigációs útvonalait, valamint a
szolgáltatás használatának időzítésére, gyakoriságára és mintázatára vonatkozó információkat. A használati adatok
forrása az analitikai nyomkövető rendszerünk. Ezeket a használati adatokat a weboldal használatának elemzése
céljából lehet feldolgozni. Ennek a feldolgozásnak a jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen weboldalunk
figyelemmel kísérése és javítása. Amennyiben azonban nem alapvető fontosságú cookie-k segítségével gyűjtünk
használati adatokat, kérhetjük az Ön hozzájárulását. További információért kérjük, tekintse meg a cookie-kra
vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Álláspályázati adatok
Feldolgozhatjuk az Ön adatait, például elérhetőségi adatait, önéletrajzát és motivációs levelét ("álláspályázati
adatok"). Az álláspályázati adatok tartalmazhatják az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, profilképét,
nemét, születési dátumát, kapcsolati státuszát, érdeklődési körét és hobbijait, iskolai végzettségét és foglalkoztatási
adatait.
A jelentkezési adatokat a következő célokból kezelhetjük: az Ön készségeinek, képesítéseinek és a munkakörre
való alkalmasságának felmérése, a felvételi eljárással kapcsolatos kommunikáció, a felvételi folyamatokkal
kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
Az álláspályázati adatok feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása. Az önéletrajzában szereplő személyes
adatokat addig őrizhetjük meg, amíg az a felvételi eljárásunkhoz szükséges, de legfeljebb egy évig. Hozzájárulását
bármikor visszavonhatja ezen az e-mail címen keresztül: hu.info@unifiedpost.com.

Megkeresési adatok
A vállalatunkkal és/vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos, Ön által hozzánk benyújtott bármely megkeresésben
szereplő információkat feldolgozhatjuk. ("megkeresési adatok"). A megkeresési adatok feldolgozhatók az Ön
számára vonatkozó szolgáltatások felajánlása, marketingje és értékesítése céljából. A feldolgozás jogalapja az Ön
hozzájárulása.
Bejelentési adatok
A bejelentés benyújtásakor választhatja azt, hogy névtelenül teszi meg. Ha úgy dönt, hogy azonosítja magát,
összegyűjthetjük a vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, lakcímét és telefonszámát. Ezenkívül feldolgozhatjuk a
bejelentésben szereplő személyes adatokat, amelyek az esettől függően tartalmazhatnak személyazonossági
adatokat, a bejelentett kötelességszegésre, a tanúkra és a bejelentési ügyben érintett harmadik felekre vonatkozó
információkat, valamint a bejelentésekben említett személyekre vonatkozó információkat, mivel ők a bejelentett
személyek által elkövetett nemkívánatos magatartás áldozatai. Ezeket az adatokat a bejelentett bejelentésekkel
kapcsolatos előzetes vizsgálatok elvégzése érdekében dolgozzuk fel. E személyes adatok feldolgozásának
jogalapja a jogi kötelezettségünk, nevezetesen az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló
2019/1937/EU irányelvet (a továbbiakban: bejelentési irányelv) átültető alkalmazandó nemzeti jogszabály. Ha az
irányelv nem alkalmazandó, akkor is lehetősége van arra, hogy bejelentést tegyen, mivel a Unifiedpost elkötelezett
a legmagasabb szintű integritás és elszámoltathatóság mellett. Ebben az esetben a jogalapunk a Unifiedposton
belüli jogellenes cselekmények megelőzéséhez és visszaszorításához fűződő jogos érdekünk.
Nem kérünk és nem dolgozunk fel semmilyen különleges kategóriájú személyes adatot (más néven érzékeny
személyes adat), például faji és/vagy etnikai származásra, vallási és/vagy világnézeti meggyőződésre,
szakszervezeti tagságra vagy szexuális irányultságra vonatkozó információkat, sem pedig büntetőítéletekkel
kapcsolatos személyes adatokat. Ilyen személyes adatokat azonban tartalmazhat a bejelentő bejelentése. Az ilyen
személyes adatokat akkor dolgozzuk fel, ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
szükséges. Amennyiben ilyen jogalap nem áll fenn, az ilyen személyes adatok feldolgozását azonnal leállítjuk.
Mások adatai
A jelen Nyilatkozatban meghatározott bármely személyes adatát feldolgozhatjuk, amennyiben ez szükséges jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, akár bírósági eljárásban, akár közigazgatási vagy
peren kívüli eljárásban. Ezen adatkezelés jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen a mi törvényes jogaink, az Ön
törvényes jogai és mások törvényes jogainak védelme és érvényesítése.
A jelen Nyilatkozatban meghatározott bármely személyes adatát feldolgozhatjuk, amennyiben ez szükséges a
biztosítási fedezet megszerzése vagy fenntartása, a kockázatkezelés vagy szakmai tanácsadás céljából. Ezen
adatkezelés jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen vállalkozásunk megfelelő védelme a kockázatokkal szemben.
Az ebben a szakaszban meghatározott konkrét célokon túlmenően, amelyek érdekében az Ön személyes adatait
kezelhetjük, az Ön bármely személyes adatát akkor is kezelhetjük, ha az ilyen adatkezelés szükséges a ránk
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Ön vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme érdekében.
Kérjük, ne adja meg nekünk más személyek személyes adatait, kivéve, ha erre felszólítást kap.
6. Megosztják a személyes adataimat?

6.1. A processzor(ok) használata

Szabadon megbízhatunk adatfeldolgozókat (amelyek közé tartozhat a Unfiedpost csoport bármely tagja). Az
adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, aki az Ön személyes adatait a mi, az adatkezelő kérésére és
nevében kezeli. Az adatfeldolgozó köteles gondoskodni a személyes adatok biztonságáról és bizalmas kezeléséről.
Az adatfeldolgozó mindig a mi utasításaink szerint jár el. Adatfeldolgozókra támaszkodhatunk tárhelyszolgáltatási,
adminisztratív, marketing, elemzési, kommunikációs és bejelentési célokból.
Az Ön személyes adatainak optimális védelme érdekében a szükséges szerződéses megállapodásokat kötöttük
adatfeldolgozóinkkal, hogy biztosítsuk, hogy azok a legmagasabb adatvédelmi normákat alkalmazzák. Az
adatfeldolgozók minden esetben kötelesek gondoskodni a személyes adatok biztonságáról és bizalmas kezeléséről.

6.2. Személyes adatok továbbítása harmadik félnek

A személyes adatok e szakaszban meghatározott konkrét nyilvánosságra hozatalán túlmenően az Ön vagy más
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében is nyilvánosságra hozhatjuk az Ön személyes
adatait, ha az ilyen nyilvánosságra hozatal jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
szükséges, akár bírósági eljárásban, akár közigazgatási vagy peren kívüli eljárásban. Személyes adatait akkor is
nyilvánosságra hozhatjuk, ha az ilyen nyilvánosságra hozatal a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges, vagy az Ön vagy egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. természetes
személy védelme érdekében.
7.

Az Ön személyes adatainak nemzetközi továbbítása
Személyes adatait kizárólag az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") belül tároljuk vagy továbbítjuk. Az EGT az
összes EU-tagállamot, valamint Norvégiát, Izlandot és Liechtensteint foglalja magában. Ez azt jelenti, hogy az Ön
személyes adatai teljes körű védelmet élveznek az adatvédelmi jogszabályok, a GDPR és/vagy a jogszabályokkal
egyenértékű előírások szerint. Ha azonban a Unifiedpost csoport egy EGT-n kívüli leányvállalatát érinti, az Ön
személyes adatai nemzetközi továbbítás tárgyát képezhetik. Ilyen esetben gondoskodunk arról, hogy az ilyen
továbbítást lehetővé tevő megfelelő biztosítékok legyenek érvényben.

7.1. Mennyi ideig őrzik meg a személyes adataimat?
Személyes adatait nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint ameddig az az adatgyűjtés okának (okainak) fényében
szükséges. Személyes adatait tehát addig őrizzük meg, amíg Ön nem törli fiókját, vagy amíg a kötelező jogszabályok
megkövetelik. Az Ön személyes adatait tehát a következő időszakokig őrizzük meg:
Adat típusa

Mennyi ideig őrizzük meg

Felhasználási adatok

A részletes megőrzési időszakokért kérjük, tekintse meg a
cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat.

Megkeresési adatok

6 hónap

Álláspályázati adatok

1 év

Bejelentési adatok

6 hónap, ha lezárt ügyekről van szó

Bizonyos esetekben nem áll módunkban előre meghatározni, hogy az Ön személyes adatait mennyi ideig őrizzük
meg.
E szakasz egyéb rendelkezései ellenére megőrizhetjük az Ön személyes adatait, ha az ilyen megőrzés szükséges
a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Ön vagy más természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme érdekében.
8.

Hogyan férhetek hozzá a személyes adataimhoz?
Ha tudni szeretné, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, kérheti tőlünk a személyes adatok részleteit és
azok másolatát (amennyiben vannak ilyen személyes adatok). Ez az úgynevezett "érintett hozzáférési kérelem".
Minden érintett hozzáférési kérelmet írásban kell benyújtani, és a 9. szakaszban (Hogyan gyakorolhatom a
jogaimat?) megadott e-mail vagy postai címre kell elküldeni.

Az érintettek hozzáférési kérelméért általában nem kell fizetni. Ha az Ön kérelme "nyilvánvalóan megalapozatlan
vagy túlzó" (például ha Ön ismétlődően kér valamit), akkor a válaszadással kapcsolatos adminisztratív költségeink
fedezésére díjat számíthatunk fel.
Az érintett hozzáférési kérelmére 15 munkanapon belül, de legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül
válaszolunk. Általában arra törekszünk, hogy ezen időn belül teljes körű választ adjunk, beleértve az Ön személyes
adatainak másolatát is. Bizonyos esetekben azonban, különösen, ha a kérelme összetettebb, több időre lehet
szükség, legfeljebb a kérelme beérkezésétől számított három hónapig. Önt teljes körűen tájékoztatni fogjuk az
előrehaladásról.
9.

Hogyan gyakorolhatom a jogaimat?
Ha kapcsolatba kíván lépni velünk személyes adataival és az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben,
beleértve az érintettek hozzáférési kérelmét is, kérjük, használja a következő adatokat:
E-mail cím: hu.info@unifiedpost.com.

10. Hogyan védjük meg az Ön személyes adatait??
Az Ön személyes adatainak biztonsága alapvető fontosságú számunkra. Az Ön adatainak védelme érdekében
megfelelő technikai és szervezési óvintézkedéseket teszünk. Ez azt jelenti, hogy rendelkezünk a szükséges
szabályzatokkal és eljárásokkal, valamint informatikai biztonsági intézkedésekkel az Ön személyes adatainak
bizalmas kezelésének és sértetlenségének biztosítása érdekében. Ezeket az irányelveket, eljárásokat és
intézkedéseket rendszeresen frissítjük, hogy összhangban legyenek a szabályozásokkal és a piaci fejleményekkel.
A személyes adatokhoz való belső hozzáférés szigorúan a "szükséges ismeretek" alapján korlátozott. Kizárólag az
arra felhatalmazott személyzet, akinek tevékenységét a visszaélések megakadályozása érdekében figyelemmel
kísérik, hozzáférhetnek a személyes adatokhoz.
11. Harmadik felek weboldalai
Weboldalunk harmadik felek weboldalaira mutató hiperhivatkozásokat és azok adatait tartalmazza. A harmadik felek
adatvédelmi irányelvei és gyakorlatai felett nem rendelkezünk, és nem vagyunk felelősek azokért.
12. Gyermekek személyes adatai
Weboldalunk 18 év feletti személyeknek szól. Ha okunk van feltételezni, hogy adatbázisainkban ennél fiatalabb korú
személy személyes adatait tároljuk, törölni fogjuk ezeket a személyes adatokat.
13. A cookie-król
A cookie egy azonosítót (betűkből és számokból álló karakterláncot) tartalmazó fájl, amelyet egy webkiszolgáló küld
a böngészőnek, és amelyet a böngésző tárol. Az azonosítót ezután minden alkalommal visszaküldi a kiszolgálónak,
amikor a böngésző egy oldalt kér a kiszolgálótól. A cookie-k lehetnek "állandó" vagy "munkamenet" cookie-k: a
tartós cookie-kat a webböngésző tárolja, és a beállított lejárati dátumig érvényesek maradnak, hacsak a felhasználó
a lejárati dátum előtt nem törli őket; a munkamenet cookie-k viszont a felhasználói munkamenet végén, a
webböngésző bezárásakor lejárnak. A cookie-k általában nem tartalmaznak olyan információt, amely személyesen
azonosítja a felhasználót, de az Önről tárolt személyes adatok összekapcsolhatók a cookie-kban tárolt és a cookiekból nyert információkkal.
További információért az általunk használt cookie-król tekintse meg a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat.
14. A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításai
Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk az Adatvédelmi nyilatkozatot. Erre például akkor lehet szükség, ha a
törvények változnak, vagy ha a weboldalunkon olyan változtatásokat hajtunk végre, amelyek hatással vannak a
személyes adatok védelmére és a magánélet védelmére.
Minden változást közzéteszünk a weboldalunkon. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse meg Adatvédelmi
nyilatkozatunkat, hogy naprakész legyen.

