Adatvédelmi nyilatkozat
Az adatvédelem nagyon fontos az Eastmen Human Resources BV (továbbiakban: Eastmen)
számára. Szeretnénk az adatvédelmi rendszerünket az Ön számára minél átláthatóbbá
tenni. Ebből az indokból készítettük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. Ebben a
dokumentumban információt talál arról, hogy miként dolgozzuk fel, tároljuk és (esetenként)
osztjuk meg azokat a személyes adatokat, melyeket Ön oszt meg velünk.
Személyes adatok adminisztrátora:
Eastmen a személyes adatok egyetlen és kizárólagos adminisztátora. Az Európai Unió
2016/679-es rendeletéből adódóan Eastmen felelős azoknak a személyes adatoknak a
védelméért melyeket Ön oszt meg velünk.
Az Eastmen Human Resources B.V. adatai:
Cím:

Cégjegyzék:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Adatvédelmem felelős:
E-mail:

Reactorweg 47
3542 AD Utrecht
Hollandia
Eastmen Human Resources B.V.
01117168
NL8173.84.698.B01
Grazziela Bălan
grazziela@eastmen.eu

Személyes adatok gyűjtésének célja:
Eastmen fő célja az, hogy kapcsolatot teremtsen a potenciális munkavállalók és a
munkaadók között. Ebből kifolyólag lehetséges, hogy az Ön személyes adatait megosztjuk
azokkal a munkaadókkal akiknek az Ön részére megfelelő betöltetlen álláshelyük van.
Eastmen gyűjt és dolgoz fel adatokat a HR szolgáltatások végrehajtására vonatkozóan,
beleértve a közvetítést, bérszámfejtést, toborzást és szelektálást.
Emellett a honlapunkon cookie-kat használunk nem-azonosítható statisztika elemzése
céljából.
A cookie alatt egy olyan fájlt értünk mely az Ön számítógépén van tárolva. Ezek a cookie-k
minden alkalommal fel lesznek ismerve mikor meglátogatja a honlapunkat. A cookie-ról
többet olvashat a cookienyilatkozatunkban.
Személyes adatokat gyűjtünk a következő esetekben:
● ha meglátogatja a honlapunkat;
● ha kitölt személyes adatokat a honlapunkon;
● ha bejelentkezik a honlapunkon vagy egyéb más módon igénybe veszi a
szolgáltatásainkat;

●

ha Ön a szociális média által érdeklődést mutat vagy ha jogos okkal feltételezhető,
hogy érdekelt lenne a munka ügyben. Ebben az esetben felvesszük Önnel a
kapcsolatot további együttműködés érdekében.

Milyen személyes információkat gyűjtünk?
Olyan személyes adatokat gyűjtünk melyek feltétlenül szükségesek a szolgáltatásainkhoz.
Ezek az információ a következők lehetnek:
● név, cím, e-mail címét és egyéb elérhetőségét;
● születési adatait, kor, nem,
● önéletrajz (CV), információ képzésről és a szakmai gyakorlatról;
● információra képzésröl és oktatásról;
● adatok rendelkezésre állásról és szabadságról;
● személyi igazolvány kép.
Személyes adatok tárolása:
Az általunk feldolgozott személyes adatokat a saját rendszerünkben tároljuk. Ezekhez az
adatokhoz csak az Eastmen alkalmazottjai férhetnek hozzá. Az Eastmen alkalmazottjai alatt
mind a Hollandiában, Romániában és Magyarországon dolgozó alkalmazottakat értjük.
Személyes adatok megosztása:
A jelenlegi hivatalos törvények és rendeletek alapján Eastmen megoszthatja a személyes
adatokat a saját ügyfeleivel. Emellett személyes adatok megosztásra kerülhetnek az
állammal, az adóhivatallal és egyéb harmadik személlyel mint például szolgáltatókkal akik az
Eastmen nevében tevékenyednek (beleértve a tesztelést, a képzést, és/vagy a vizsgáló
intézeteket). Személyes adatok megosztása kizárólag jogos alapon a jelenlegi törvények és
rendeletek alapján történik.
Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk és tárolhatjuk a romániai, magyarországi és
hollandiai irodáinkban. Eastmen megtesz mindent annak érdekében, hogy a személyes
adatok megfelelő védelmét tudja garantálni.
Az Ön személyes adatait nem használjuk marketing céljára és nem adjuk el őket semmilyen
körülmények között egy harmadik félnek.
Meddig őrizzük meg személyes adatait?
A megőrzési időt a jelenlegi jogszabályok alapján határozzuk meg. Személyes adatokat nem
örzünk meg tovább mint az szükséges.
Jogalap:
A személyes adatok feldolgozása szükséges a szolgáltatásaink optimális kiviteléhez.
Eastmen érdeke semmilyen esetben nem lehet fontosabb, mint az Ön saját érdeke ha az Ön
személyes adatairól van szó. Eastmen a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban
kizárólag a jelenlegi Holland és Európai törvényeket veszi figyelembe, fő forrásként a
Holland AVG-t beleértve.

Az Ön jogai a Holland Általános Adatvédelmi Rendelet (AVG) alapján:
●

Jog hozzáférésre:
Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérnie azokról a személyes adatairól melyeket
megosztott
velünk.
Tájékoztatásért
kérjük
küldjön
egy
emailt
a
grazziela@eastmen.eu e-mailcímre.

●

Jog hordozhatóságra:
Abban az esetben ha Eastmen a személyes adatokat egy strukturált és automatizált
folyamat alapján tárolja akkor Ön bármikor kérhet a saját személyes adatairól egy
másolatot.

●

Jog korrekcióra:
Önnek bármikor joga van azokat a személyes adatokat korrigálni melyeket az
Eastmennel osztott meg. Ezalatt az a jog is van értve, hogy a hiányzó adatokat
bármikor kiegészítheti.

●

Jog törlésre:
Önnek bármikor joga van arra, hogy az Eastmennel megosztott személyes adatok
feldolgozását visszavonja és ezáltal az adatokat töröltesse az Eastmen rendszeréből.
Ezt a jogot nem veheti igénybe a következő esetekben:
- van egy érvényes szerződése Eastmennel;
- van egy rendezetlen tartozása Eastmennel;
- van egy jogi konfliktusa Eastmennel.

●

Jog a személyes adatok feldolgozásának kifogására nyomós személyes indok
alapján:
Önnek joga van arra, hogy kifogásolja az Eastmen általi személyes adatok
feldolgozását. Ezt a jogot csak abban az esetben veheti igénybe ha egy nyomós
személyi indokról van szó. Ebben az esetben Eastmen nem fogja a jövőben az Ön
személyes adatait feldolgozni, kivéve ha van egy nyomósabb okunk melyet
bizonyítani tudunk. Ebben az esetben a személyes adatok feldolgozásának joga
felülmúlja az Ön jogát.

●

Jog panasz benyújtására.
Abban az esetben ha úgy gondolja, hogy Eastmen nem korrekt módon dolgozza fel,
tárolja vagy osztja meg az Ön személyes adatait, kérjük lépjen velünk kapcsolatba.
Emellett lehetősége van arra, hogy panaszt tegyen az érintett felügyeleti hatóságnál.
Hollandiában ez a hatóság az úgynevezett Autoriteit Persoonsgegevens.

Változások:

Easmennek időről időre joga van ezt az adatvédelmi nyilatkozatot különböző okok miatt
változtatni, kiegészíteni vagy módosítani. Az aktuális adatvédelmi nyilatkozatot minden
esetben megtalálja a honlapunkon.

