Adatkezelési Tájékoztató
Előzetes tájékoztatás az álláspályázatok keretében a Békés Takarék Szövetkezethez benyújtott,
személyes adatok kezeléséről

A Békés Takarék Szövetkezet az Ön adatait a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan
bizalmasan, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény és a 2018. május 25-től alkalmazandó Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) való
megfelelés céljából, rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag az Ön által előzetesen

jóváhagyott célból kezeli, a személyes adatait az előzetes írásbeli engedélye nélkül (a
törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére nem adja át.
Békés Takarék Szövetkezet a 2018. május 25-től alkalmazandó Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (továbbiakban: Rendelet vagy
GDPR) való megfelelés céljából kezeli
az álláspályázatokkal kapcsolatosan tudomására hozott
A

személyes adatokat, tiszteletben tartva az érintett személyek személyes adatok védelméhez
fűződő jogait.
Az adatkezelés jogalapja az álláspályázat céljából adatokat közlő önkéntes hozzájárulása, mely
jelen tájékoztató figyelembevételével tett adatközlésével, önkéntes hozzájárulásán alapul
és amely adatkezelést - a Békés Takarék Szövetkezethez eljuttatott, alább részletezett egyoldalú jognyilatkozatával bármikor megszüntetheti.
A Békés Takarék Szövetkezet az álláspályázatokkal kapcsolatosan tudomására hozott adatokat,
kizárólag az álláspályázathoz kapcsolódóan, annak elbírálása céljából kezeli.
Az adatkezelés időtartama: A meghirdetett állás betöltésétől számított 3 hónap, amennyiben az
érintett nem kéri a személyes adatainak korábban történő törlését.
A kezelt adatok köre: Családi és utóneve, Születési neve, Születési helye, ideje, Anyja neve,
Személyi azonosítására alkalmas hatósági igazolvány típusa, száma, Lakcíme, Elérhetőségei (
e-mail cím, telefon szám, levelezési cím),ezek közül az az adat, amelyet a munkára jelentkező
közöl, továbbá az álláspályázattal kapcsolatosan megküldött személyes adatok, illetőleg a
megküldött dokumentumokban szereplő személyes adatok.
Az álláspályázattal kapcsolatosan a Békés Takarék Szövetkezet részére átadott személyes
adatokat Takarékszövetkezet álláspályázat elbírálásában résztvevő, illetékes vezetői és
munkatársai ismerhetik meg.
Az álláspályázatra személyes adatokat megküldő érintett a kezelt adatokról tájékoztatást kérhet,
kérheti az adatok módosítását illetőleg azok kezelésének megszüntetését.
Adatainak egyértelműen azonosítható megjelölésével (név, születési idő, cím) adatkezelési
engedélyét bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, kérheti nyilvántartott adatainak törlését
• írásban a Takarékszövetkezet székhely címére (5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28.
fz.3.) küldött levél formájában,

• személyesen a Takarékszövetkezet székhelyén,
• a +36 66/510-495 telefonszámon,

valamint elektronikus úton a honlapunk ügyfélszolgálati űrlapjának kitöltésével, mely
esetben a nyilatkozat kézhezvételét követően az adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.
Az érintett személy Jogorvoslat keretében megkereséssel fordulhat a Békés Takarék
Szövetkezet adatvédelmi felelőséhez a fenti elérhetőségeken, továbbá az adatvédelmi
hatósághoz ( a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
; ugyfelszolgalat@naih.hu telefon: +36-1-391-1400 ).
valamint a bírósághoz.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további részletesebb szabályok a Békés Takarék Szövetkezet
honlapjának kezdőlapján „ADATKEZELÉS „–en belül az Adatkezelési tájékoztatóban
találhatók.
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