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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

I. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA, AZ ADATKEZELÉS LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEI  

 

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, amely a megfelelő képességekkel, készségekkel, 

képzettséggel rendelkező munkavállalók alkalmazása a megfelelő pozícióban.   

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem tud pályázni a meghirdetett 

pozícióra. 

Az adatkezeléssel érintettek kategóriái: külsős jelentkezők, valamint az Adatkezelő munkavállalói. 

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelőnél (vagy akár az ASAHI vállalatcsoportnál) meglévő szabad 

pozíciókra jelentkezők által megadott információk alapján annak eldöntése, hogy a jelentkező 

alkalmas-e az adott pozíció betöltésére, az adott munkakörre munkaviszony létesítésére. Mindezeken 

túl a jelentkező szabad pozíció hiányában is beadhatja jelentkezését annak érdekében, hogy a 

későbbiekben egy esetlegesen megüresedő pozíció betöltése érdekében az Adatkezelő a kapcsolatot 

vele felvehesse.  

Adatkezelő: Dreher Sörgyárak Zrt. (Székhely: 1106 Budapest, Dreher Antal út 3. Telefon: (1) 432 9700 

E-mail: adat@asahibeer.hu Honlap: www.dreherzrt.hu  

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adat@asahibeer.hu.  

A kezelt személyes adatok: a jelentkező teljes neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, születési adatai, 

képzettségi adatai, nyelvtudására vonatkozó adatok, tapasztalatára vonatkozó adatok, képmás, 

megpályázott pozíció, felmérési eredmények, utazási hajlandóság, elvárt munkabér minimum, 

tartózkodási hely, munkaviszony időbeli hatálya, fizetési besorolás, juttatások, megajánlott alapbér., 

az érintett által a szabadszöveges részekben megadott egyéb személyes adat.  

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy az érintett kérésére történő 

törlésig (jelentkezés visszavonásáig), de legfeljebb a regisztrációtól számított 2 évig.  

Az adatok megismerésére hivatott személyek: A kiválasztásban érintett HR munkatársak, vezetők.  

Az Adatkezelő kiskorúak adatait nem kezeli.  

Az Adatkezelő a különleges adatra (szakszervezeti tagság, vallás, politikai, világnézeti hovatartozás, 

egészségügyi, biometrikus információ) törli. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

nem történik adattovábbítás.  

 

II. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK  

 

Az adatfeldolgozó (SAP SuccessFactors Inc.) az Ön által megadott személyes adatokat biztonságos 

szervereken tárolja, ennek során al-adatfeldolgozókat nem vesz igénybe. Az Adatkezelő megfelelő 

információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Ön személyes adatait védje többek 

között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a 

szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig 

ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési 
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intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé 

meghatározatlan számú személy számára. Automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz 

az Adatkezelő. A személyes adatokhoz a Dreher Sörgyárak Zrt. HR osztályának, valamint írásbeli 

engedély alapján az adatfeldolgozó illetékes munkatársai férhetnek hozzá.  

 

III. AZ ÖN JOGAI A GDPR 15. cikke alapján:  

 

1. Ön kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:  

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő (egyébként az adatkezelési 

tájékoztatóban megjelenő) információkhoz hozzáférést kapjon:  

 

a) az adatkezelés céljai; 

b)  az érintett személyes adatok kategóriái;  

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve 

a nemzetközi szervezeteket;  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen;  

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 

 

2. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 

elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A 

másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

  

3. A GDPR 16. cikke alapján Ön jogosult a személyes adat helyesbítését kérni. Az érintett erre 

vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a 

rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

 

4. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes 

adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  
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5. A GDPR 17. cikke alapján Ön jogosult a személyes adat törlését kérni, azonban a kérést 

megelőzően kérjük vegye figyelembe az alábbiakat: Az Adatkezelő az alábbi esetekben köteles 

arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:  

 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték;  

b) az érintett tiltakozik az Adatkezelő jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

d) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar 

jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

 

Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén 

kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése 

jogszerűnek tekinthető, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez szükséges.  

 

6. A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat 

kezelésének korlátozását kérni (ideiglenes intézkedés) az alábbiak szerint: Az érintett jogosult 

arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül:  

 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy  

d) az érintett tiltakozott az Adatkezelő jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben 

a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 

Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az 

Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

 



 
 

4 
 

7. A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat 

kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével 

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekében 

történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az 

Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, 

hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erővel rendelkező jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

IV. AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI JOGA BÍRÓSÁG ELŐTT, FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT 

PANASZ  

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő 

ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a 

lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az 

alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)  

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy 

panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye 

vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá 

vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (NAIH) cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 

Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu telefon: +36 (1) 391-1400 fax.: +36 (1) 391-1410 

honlap: www.naih.hu Amennyiben másik tagállam állampolgára, a másik tagállam hatóságánál is tehet 

panaszt. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések és körülmények 

vonatkozásában a Dreher Zrt. Nyilvános Adatkezelési Szabályzata alkalmazandó, amely megtekinthető 

az alábbi linken (az Adatvédelem/GDPR fül alatt: http://dreherzrt.hu/nyilvanos-adatkezelesi-

szabalyzata/  

 

Dreher Sörgyárak Zrt. 

Adatkezelő 
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