A honlap Felhasználási feltételeiért kérem kattintson ide, a Sütikről szóló szabályzatért pedig ide.
Az Adatvédlemi tájékoztató angol vagy egyéb idegen nyelvű változatához kérem kattintson ide.
To read an English version of this privacy notice, or to access this privacy notice in another language, please click
here.

Adatvédelmi Tájékoztató potenciális munkavállalók részére
A BAT mindent megtesz annak érdekében, hogy megóvja az állásajánlatra jelentkezők és a jelen eToborzó
honlap („Honlap”) felhasználóinak személyes adatait. Arra törekszünk, hogy biztonságos felhasználói
élményt nyújtsunk önnek. Gondoskodunk róla, hogy az ön által ezen a Honlapon keresztül megadott
információk csakis a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célokra kerüljenek felhasználásra.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy felelősséggel és feddhetetlenül járjunk el az ön személyes
adatokhoz fűződő jogaival és szabadságjogaival összefüggésben.
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot és benne cégünk Adatvédelmi Tájékoztatóját,
amelyből megtudhatja, miként kezeljük az ön személyes adatait, és amely vonatkozik minden
magánszemélyre, aki felhasználóként regisztrál a Honlapon.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok (egyebek mellett az Általános
Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679 rendelet) („GDPR”)) alkalmazásában az adatkezelő és az ön által első
lépésben átadott személyes adatokért felelős vállalat a British-American Tobacco (Holdings) Limited,
amelynek címe: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG. Amikor ön pályázatot nyújt be egy
bizonyos állásra, akkor az ön személyes adatait továbbítjuk az állás ismertetőjében megnevezett jogi
személyhez, amely „második” adatkezelője lesz az ön által a jelentkezés előtt megadott személyes
adatoknak, és egyetlen adatkezelője lesz a továbbiakban a jelentkezéssel összefüggésben megadott
személyes adatoknak. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban minden adatkezelő megjelölése „BAT” vagy
„mi”. Az összes BAT megnevezéssel illetett jogi személy adatait megtalálja itt, a Honlapon.
Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosítására. Ha kíváncsi a legfrissebb tudnivalókra,
kérjük, látogassa ezt az oldalt, mert a módosításokat itt tesszük közzé.
Ha bármilyen kifogása van az Adatvédelmi Tájékoztatónkkal kapcsolatban, tájékozódjon a jogorvoslati
lehetőségekről, amelyeket alább mutatunk be.

Milyen információkat gyűjtünk önről?
A BAT abból a célból gyűjti, használja és/vagy dolgozza fel az ön személyes adatait, hogy tájékoztatást
nyújtson önnek az ön érdeklődésére számot tartó álláslehetőségekről (amennyiben a regisztráció
alkalmával feliratkozott az ilyen tájékoztatásra) és a BAT toborzási folyamatairól. Az is előfordulhat, hogy
toborzási célból megosztjuk az ön személyes adatait a globális BAT vállalatcsoport egyéb társaságaival.
A körülményektől, valamint a vonatkozó helyi jogszabályoktól és előírásoktól függően az alábbi adatok
egy részét vagy mindegyikét rögzíthetjük önnel kapcsolatban a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban
meghatározott célokból:
• név;
• elérhetőség;
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• lakóhely szerinti ország;
• háttér, azaz iskolai végzettségek, korábbi munkahelyek, szakma/foglalkozás; valamint
• olyan egyéb információk, amelyeket önszántából megoszt velünk.
A fenti listában példákat talál arra, hogy milyen személyes adatokat kérhetünk be öntől.
•

Egyes személyes adatokra azért van szükségünk, hogy eleget tehessünk az ön vagy mások felé
fennálló kötelezettségünknek. Például ahhoz, hogy tájékoztatást adhassunk önnek az
álláslehetőségekről és a BAT toborzási folyamatairól, szükségünk van az e-mail címére, a nevére
és az országára, hogy feldolgozhassuk a kérését. Más adatokra pusztán azért lehet szükség, hogy
zökkenőmentes legyen a kapcsolatunk, például amikor azért keressük meg önt, hogy
megszervezzük a munkaerő-felvétel valamely lépését.

•

Amennyiben ön úgy dönt, hogy bizonyos adatokat nem ad át nekünk, az érintett személyes adatok
jellegétől és az általunk történő adatkezelés céljától függően előfordulhat, hogy nem tudjuk
teljesíteni a kérését. Például ha nem adja meg az elérhetőségét, akkor nem tudjuk értesíteni a
felvételi folyamat állásáról.

•

Az ön személyes adatait kizárólag jogszerű indokkal kezelhetjük. Az ön személyes adatai
felhasználásának és kezelésének jogalapjával kapcsolatban kérjük, tekintse át az alábbi, „Az ön
adatai kezelésének jogalapja” című szakaszt.

Hogyan gyűjtjük az ön személyes adatait?
Alapvetően háromféle módon gyűjtünk önről személyes adatokat:
1.
2.
3.

ezek egy részét ön osztja meg velünk;
másokat egyéb forrásból kapunk; és
vannak olyan személyes adatok, amelyeket automatikusan gyűjtünk.

Személyes adatok, amelyeket ön oszt meg velünk:
Számos különböző módon oszthat meg velünk információkat magáról. Például, amikor
•
ön regisztrál ezen a toborzási honlapon (például regisztrált felhasználóként rögzíti magát);
•
ön lép velünk kapcsolatba, általában telefonon, e-mailben vagy a közösségi médián keresztül;
és/vagy
•
mi lépünk kapcsolatba önnel, akár telefonon, akár e-mailben, és ön az ilyen kommunikáció során
adatokat oszt meg velünk.
Személyes adatok, amelyeket más forrásból kapunk:
Általánosságban más forrásból, például harmadik felektől is kérhetünk információt önről. Például
hozzájuthatunk adatokhoz azoktól a szervezetektől, amelyeket ön nevezett meg, hogy használjuk szakmai
vagy tanulmányi referenciaként. Ezek lehetnek korábbi munkaadók vagy felsőoktatási intézmények.
Továbbá, ha ön úgy dönt, hogy a Facebook vagy más hasonló közösségimédia-oldal segítségével
jelentkezik vagy adja át az adatait, akkor mi importáljuk a kért adatokat az ön közösségimédiafelhasználójából, és beépítjük azokat az ön profiljába. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kizárólag erre a
honlapra vonatkozik. Azzal kapcsolatban, hogy miként kezeli és dolgozza fel a személyes adatait az a
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közösségimédia-szolgáltató, amelynek segítségével átadta az adatait, tanulmányozza a közösségimédiahonlap adatvédelmi tájékoztatóját.
Személyes adatok, amelyeket automatikusan gyűjtünk:
Amikor ön ellátogat a Honlapra, olyan műszaki információkat rögzítünk, mint az ön számítógépének az
internetre való kapcsolódáshoz használt IP címe, a böngésző típusa és verziószáma, az időzóna-beállítás,
a böngésző plug-in típusa és verziószáma, az operációs rendszer és a platform. Ezeket az adatokat
statisztikai célra használjuk, és nem kapcsoljuk össze azonosított személlyel.
A BAT szándéka szerint nem gyűjt információkat a Honlap olyan regisztrált felhasználóiról, akik még nem
töltötték be a 18. életévüket. Amennyiben a BAT tudomására jut, hogy nem nagykorú személy
szolgáltatott a számára adatokat, azokat haladéktalanul törli az adatbázisából.

Miért gyűjtünk önről személyes adatokat?
Személyes adatokat többféle okból gyűjtünk, használunk fel és osztunk meg. Például:
•

hogy lehetőségünk legyen válaszolni a megkeresésekre és kapcsolatba lépni önnel, amennyiben
erre kér bennünket;

•

hogy az ön adatait adatbázisunkban tárolhassuk (és szükség esetén frissítsük) és hogy önnek
lehetősége legyen általános jelentkezési céllal beadni az önéletrajzát;

•

hogy önnek lehetősége legyen konkrét állásokra jelentkezni, vagy feliratkozni az állásértesítőre;

•

hogy kapcsolatba tudjunk lépni önnel álláslehetőségekkel kapcsolatban, vagy válaszolni tudjunk
az ön kérdéseire;

•

hogy felmérhessük az ön képzettségét egy adott állással vagy feladattal kapcsolatban;

•

hogy ellenőrizni tudjuk a harmadik felektől vagy adatlekérdezésre kapott információkat (példa az
előbbire: pszichometriai értékelések, képességvizsgálatok; példa az utóbbiakra: referenciák,
szakképesítések, erkölcsi bizonyítvány, a szükségesség mértékéig és a helyi jogszabályok keretei
között);

•

hogy statisztikai célú kutatást készíthessünk;

•

hogy honlapunk üzemeltetésével – egyebek mellett hibaelhárítás, adatelemzés, tesztelés,
kutatás, statisztikák készítése és felmérések révén – elősegítsük belső működésünket;

•

hogy biztosítsuk az általunk beszerzett szoftverek és informatikai szolgáltatások hathatós
működését (beleértve a katasztrófa-elhárítást is);

•

bármilyen más okból az ön hozzájárulásával.

Kivel osztjuk meg az ön adatait?
Az ön személyes adatait elsősorban azért osztjuk meg, hogy a legrelevánsabb és legfrissebb hírekről,
tartalmakról és eseményekről tájékoztathassuk önt, és hogy bármely megkeresésére gyorsan és
hatékonyan tudjunk válaszolni. Ha ön másként nem rendelkezik, személyes adatait az alábbiakkal
oszthatjuk meg:
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o

Bármely BAT tagvállalattal. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint az ön
személyes adatait megosztjuk azzal a BAT tagvállalattal, amelynek az álláshirdetésére ön
jelentkezik. Ön több különféle állásra is jelentkezhet. Attól függően, hogy hol van az az
állás, amelyre ön jelentkezik, az ön személyes adatainak továbbítása történhet az Európai
Gazdasági Térségen belülre vagy kívülre abból a célból, hogy a helyi szervezet bárhol a
világon lefolytathassa az önnel kapcsolatos toborzási szolgáltatást.

o

Adóhatósággal, számviteli hatósággal, vagy egyéb hatósággal, ha úgy ítéljük meg, hogy
jogszabály kötelez bennünket az adatok átadására (például mert azokat adóhatóság kérte,
vagy jogi eljárásban lehet rájuk szükség), vagy ezzel csalás megelőzését támogatjuk, vagy
hozzájárulunk a British American Tobacco vagy leányvállalatai jogainak érvényesítéséhez
vagy vagyonának védelméhez, vagy a British American Tobacco dolgozói, harmadik felek
nevében eljáró személyek, vagy a polgárok személyes biztonságának védelméhez;

o

Harmadik fél szolgáltatókkal, akik különböző feladatokat látnak el a részünkre (például
helyi toborzási ügynökök, e-mailes kommunikációs szolgáltatók, valamint olyan
szakértők, mint jogászok, könyvvizsgálók, könyvelők, műszaki támogatók és informatikai
tanácsadók, akik az üzleti technológiai rendszereinket tesztelik és fejlesztik), illetve
kiszervezés keretében foglalkoztatott harmadik fél informatikai szolgáltatókkal, akikkel
megfelelő adatkezelési megállapodásunk (vagy hasonló jogi garanciánk) van érvényben;

o

Ha valamely BAT tagvállalatot egy másik vállalat magába olvaszt vagy felvásárol, a
vállalat új tulajdonosaival (az ön értesítése mellett); továbbá

o

Előfordulhat, hogy a British American Tobacco egyes országokban – stratégiai vagy egyéb
üzleti megfontolásokból – üzleti érdekeltségeket ad el, vásárol, olvaszt egybe vagy
szervez át egyéb módon. Ilyen ügylet esetén lehetséges, hogy az ön személyes adatait a
BAT megosztja a (potenciális) vásárlóval, vagy átveszi az eladótól. A British American
Tobacco kialakult gyakorlattal rendelkezik arra nézve, hogy ilyen ügyletek esetén
biztosítsa a személyes adatok megfelelő védelmét.

Az ön adatait nem osztjuk meg, nem adjuk bérbe és nem adjuk el harmadik félnek marketing vagy
promóciós célú felhasználásra.

Mennyi ideig őrizzük meg az ön személyes adatait?
Az ön személyes adatait nem őrizzük tovább, mint ameddig arra a begyűjtés céljából szükség van. Ha nem
önt választjuk a megpályázott állásra, adatait és életrajzát megőrizhetjük, hogy rendelkezésre álljanak az
ön profiljában. Ön a profilját és a regisztrációját bármikor törölheti.
A fentieken túl jogszabály is kötelezhet bennünket arra, hogy megőrizzük az ön adatait, pl.
esélyegyenlőségi panaszok kivizsgálása céljából. Ha valamely joghatóság területén felügyeleti vagy
jogszabályi kötelezettségünk az adatok bizonyos ideig történő megőrzése, akkor ezen
kötelezettségünknek megfelelően fogjuk megőrizni az adatokat.

Hogyan gondoskodunk az ön személyes adatainak biztonságáról?
A BAT gondoskodik az ön adatainak védelméről. Megfelelő intézkedéseket foganatosítunk annak
érdekében, hogy megakadályozzuk az ön személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést és az azokkal
való visszaélést.
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Minden ésszerű és helyénvaló lépést megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük az általunk tárolt
személyes adatokat a visszaéléstől, az elveszéstől és az illetéktelen hozzáféréstől. Minderről egy sor
alkalmas műszaki és szervezeti intézkedés gondoskodik, amelyek része a titkosítás és a katasztrófaelhárítási terv is.
Sajnálatos módon az internet bármely csatornáján való adattovábbítás kockázatot rejt magában. Ön az
adatait teljességgel a saját felelősségére továbbítja az interneten keresztül. Jóllehet mi mindent
megteszünk az ön személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni az interneten
továbbított adatainak biztonságát, és nem szavatolunk az olyan adatok – egyebek mellett személyes
adatok – biztonságáért, amelyeket ön az interneten keresztül továbbít felénk.
Ha önben felmerül a gyanú, hogy személyes adataival visszaélnek, azok elvesztek, vagy azokhoz valaki
illetéktelenül hozzáfér, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket. Kérjük, hogy panaszát elsősorban az
alább megadott elérhetőségeken vagy a Honlap „Kapcsolat” funkciójának használatával juttassa el
hozzánk, mi pedig kivizsgáljuk az ügyet, és a lehető leghamarabb értesítjük önt a további lépésekről.

Az ön jogai
Önnek különféle jogai kapcsolódnak azokhoz az adatokhoz, amelyeket önről tárolunk. Az alábbiakban
ezeket mutatjuk be.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
Önnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely önre nézve joghatással járna, vagy önt hasonlóképpen
érintené. Ha a jelentkezési folyamat részeként önt bizonyos tesztek kitöltésére kérjük, akkor ezeknek a
teszteknek az eredményét rögzítjük, és elképzelhető, hogy automatizált döntési folyamatokat
alkalmazunk. A BAT azonban soha nem hagyatkozik csupán automatizált döntési folyamatokra a
munkaerő-toborzás és -felvétel során.
A tiltakozáshoz való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha az adatkezelésre az
alábbi okok valamelyikéből kifolyólag kerül sor:
•

az adatkezeléssel jogos érdekünket szolgáljuk (további információk alább, “Az ön adatai
kezelésének jogalapja” c. részben olvashatók); vagy

•

az adatkezelés tudományos, történeti, kutatási vagy statisztikai célt szolgál.

Beszüntetjük az ilyen adatkezelést, hacsak nem tudjuk hitelt érdemlő módon igazolni az adatkezeléshez
fűződő olyan lényeges jogos érdekünket, ami felülírja az ön érdekeit, vagy hogy az adatkezelés jogi igény
megalapozását, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.
A hozzájárulás visszavonásához való jog
Ha megszereztük az ön hozzájárulását az ön személyes adatainak adott célból történő kezeléséhez, ön az
ilyen hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ilyenkor megszüntetjük az ön adatainak az adott célból
történő felhasználását, kivéve, ha van más jogalapunk az ön adatainak ilyen célú további kezelésére, amely
esetben erről értesítjük önt.
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Az Érintett adathozzáféréssel kapcsolatos kérései
Ön bármikor kérhet tőlünk másolatot az önnel kapcsolatban tárolt adatokról, és kérheti az ilyen adatok
módosítását, aktualizálását vagy törlését. A kérésre egy hónapon belül válaszolunk. Ez az időszak szükség
esetén két további hónappal meghosszabbítható, ha a kérések összetettsége vagy száma ezt indokolja. A
kérés ellenőrzése érdekében jogunk van ellenőrizni az ön személyazonosságát. Az önnel kapcsolatban
tárolt adatokhoz való hozzáférést ingyenesen biztosítjuk, hacsak jogszabály lehetővé nem teszi az
ellentételezést. Ha ön az információkról további másolatokat kér, ésszerű mértékű adminisztrációs díj
felszámítására van lehetőségünk. Amennyiben jogi lehetőségünk van rá, a kérés teljesítését meg is
tagadhatjuk. Ha megtagadjuk a kérését, döntésünk okáról minden esetben tájékoztatjuk önt.

Az adatok töröltetéséhez való jog
Bizonyos esetekben önnek joga van kérni tőlünk személyes adatainak „törlését”. Alapesetben ez a jog
akkor áll fenn, ha
•

az adatra nincs többé szükség;

•

ön visszavonta az adatai felhasználásához adott hozzájárulását, és nincs más érvényes jogalapunk
a további felhasználásra (amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul);

•

az adatkezelés jogtalanul történt;

•

az adatok törlése jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges; vagy

•

ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk a további
adatkezelésre.

Az ön törlés iránti kérését csak korlátozott körülmények között tagadhatjuk meg, és döntésünk okáról
ekkor is minden esetben értesítjük önt.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Önnek bizonyos körülmények között joga van ahhoz, hogy kérje személyes adatai kezelésének
korlátozását. Ilyen körülmény például, ha ön vitatja az önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok
pontosságát, vagy ha tiltakozik az ellen, hogy személyes adatait jogos érdekünkből kezeljük. Ha
megosztottuk az ön személyes adatait harmadik felekkel, akkor értesítjük őket az adatkezelés
korlátozásáról, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Természetesen értesítjük önt, mielőtt személyes adatai kezelésének bárminemű korlátozását
megszüntetnénk.

A helyesbítéshez való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy kérje az általunk önnel kapcsolatban tárolt pontatlan vagy hiányos személyes
adatok helyesbítését. Ha megosztottuk a szóban forgó személyes adatokat harmadik felekkel, akkor
értesítjük őket a helyesbítésről, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényelne. Ön kérheti tőlünk azon harmadik felek adatait is, akikkel a pontatlan vagy hiányos személyes
adatokat megosztottuk. Ha úgy ítéljük meg, hogy ésszerű okunk van az ön kérésének elutasítására,
döntésünk okát el fogjuk magyarázni önnek.

Az adatok hordozhatóságához fűződő jog
Önnek joga van hozzá, hogy személyes adatait más szolgáltatóhoz továbbítsa. Lényegében ez azt jelenti,
hogy önnek lehetősége van az általunk önnel kapcsolatban tárolt adatokat akadálytalanul más harmadik
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félhez továbbítani. Annak érdekében, hogy ezt lehetővé tegyük az ön számára adatait széles körben
használt, géppel olvasható formátumban a rendelkezésére bocsátjuk, hogy ön továbbíthassa azokat. Arra
is van lehetőség, hogy kérésére az adatokat közvetlenül mi továbbítsuk.

A panasztételhez való jog
Önnek ahhoz is joga van, hogy panaszt nyújtson be a helyi felügyeleti hatóságnál, különösen az ön
lakóhelye, munkahelye vagy a vélt jogsértés helye szerinti Tagállamban, ha ön úgy véli, hogy az ön
személyes adatainak kezelése megvalósítja a GDPR megsértését. Az EU Tagállamai adatvédelmi
hatóságainak nevét és elérhetőségét az alábbi honlapon találja meg: http://ec.europa.eu/justice/article29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
Ha ön gyakorolni kívánja bármely említett jogát, vagy vissza szeretné vonni a személyes adatai kezeléséhez
adott hozzájárulását (amennyiben az ön személyes adatai kezelésének jogalapját az ön hozzájárulása
képezi), akkor kérjük, értesítsen bennünket a honlapon található „Kapcsolat” űrlap kitöltésével. A kérésére
egy hónapon belül válaszolunk. Tájékoztatjuk, hogy üzenetét az ön által felvetett kérdések megoldása
érdekében tárolhatjuk.

Hogyan tároljuk és továbbítjuk az ön adatait nemzetközi szinten?
Előfordulhat, hogy az ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen, vagyis az EGK-n (az Európai
Unió tagállamai, Norvégia, Izland és Liechtenstein) kívülre, a fenti „Kivel osztjuk meg az ön adatait?” című
szakaszban körülírt vállalatokhoz, illetve más BAT tagvállalathoz továbbítjuk.
Mindenképpen biztosítani kívánjuk, hogy az ön személyes adatainak tárolása és továbbítása
biztonságosan történjen. Ennek érdekében az EGK-n kívülre csak akkor továbbítunk adatokat, ha az
megfelel az adatvédelmi jogszabályoknak, és az adattovábbítás eszköze megfelelően védi az ön adatait.
Például:
•

BAT tagvállalatok közötti olyan csoporton belüli megállapodás útján, amely magában foglalja az
Európai Bizottság által elfogadott mindenkori standard szerződési feltételeket EGK-beli
adatkezelőktől megfelelő adatvédelmi joggal nem rendelkező joghatóságok adatkezelőihez és
adatfeldolgozóihoz való személyesadat-továbbítással kapcsolatban;

•

Harmadik felekkel kötött olyan adattovábbítási megállapodás útján, amely magában foglalja az
Európai Bizottság által elfogadott mindenkori standard szerződési feltételeket EGK-beli
adatkezelőktől megfelelő adatvédelmi joggal nem rendelkező joghatóságok adatkezelőihez és
adatfeldolgozóihoz való személyesadat-továbbítással kapcsolatban; vagy

•

Az ön adatainak olyan jogi személyhez való továbbítása útján, amely aláírta az EU és az USA
közötti, a személyes adatok EU-beli jogi személyek által USA-beli jogi személyhez történő
továbbítását szabályozó adatvédelmi keretrendszert (Privacy Shield Framework), vagy más
joghatóságra vonatkozó ezzel egyenértékű megállapodást; vagy

•

Az ön adatainak olyan országba való továbbítása útján, amelyről az Európai Bizottság
megállapította, hogy megfelelő szintű adatvédelmi joggal rendelkezik; vagy

•

Ha erre szükség van egy köztünk és egy harmadik fél közötti szerződés megkötéséhez vagy
teljesítéséhez, és a továbbítás az ön érdekét szolgálja az adott szerződés vonatkozásában (például
ha az ön adatait egy EGK-n kívüli ellátás-folyósítóhoz kell továbbítanunk); vagy

•

Ha ön hozzájárult az adattovábbításhoz.
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Ha az ön személyes adatait az EGK-n kívüli olyan országba vagy területre továbbítjuk, amely nem
rendelkezik megfelelő adatvédelmi normákkal, akkor minden ésszerű lépést megteszünk annak
érdekében, hogy az ön adatait biztonságosan és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően
kezeljék. Ha az említett adatvédelmi intézkedésekről többet szeretne megtudni, kérjük, lépjen
kapcsolatba velünk (a további tudnivalókat lásd alább, a „Kapcsolat” címszó alatt).

Az ön adatai kezelésének jogalapja
Több módja is van annak, hogy az ön személyes adatait jogszerű módon kezeljük. Az alábbiakban ezeket
mutatjuk be.

Amikor jogos érdekünkből használjuk az ön adatait
Jogunk van használni az ön személyes adatait, ha az az érdekünkben áll, és nem jár az ön érdekei
aránytalan sérelmével.
Meggyőződésünk, hogy az ön személyes adatainak felhasználása több jogos érdekünket is szolgálja,
egyebek mellett:
•

segít megfelelően képzett és megfelelő tapasztalattal rendelkező munkaerőt találnunk, illetve
toboroznunk;

•

biztosítja toborzási folyamatunk hatékonyságát, ami által megfelelő munkaerőt biztosítunk a
szervezet számára;

•

segít az érdeklődőknek, hogy könnyen és egyszerűen tudjanak jelentkezni a BAT állásajánlataira;

•

segít jobban megértenünk a honlap látogatóit, ami által relevánsabb információkat és
szolgáltatásokat nyújthatunk a számukra;

•

biztosítja, hogy honlapunk zökkenőmentesen üzemeljen; továbbá

•

segít a rendszereink biztonságának megőrzésében, az illetéktelen hozzáférés és a kibertámadások
megelőzésében.

Úgy véljük, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban bemutatott tevékenységek egyike sincs az ön kárára.
Mindazonáltal önnek joga van ezen az alapon tiltakozni az általunk történő adatkezelés ellen. Az ezzel
kapcsolatos teendőket fentebb, „Az ön jogai” című szakaszban mutattuk be.

Amikor ön hozzájárul az ön személyes adatainak használatához
Jogunk van használni az ön adatait, ha ön ehhez kifejezetten hozzájárult. Ahhoz, hogy az ön hozzájárulása
érvényes legyen:
•

azt szabad akaratából, bármiféle általunk történő nyomásgyakorlás nélkül kell, hogy megadja;

•

önnek tudnia kell, hogy mihez adja a hozzájárulását; ezért mi kellő mértékű információval látjuk
el önt;

•

a hozzájárulása egyszerre csak egy dologhoz kérhető; ezért nem „csomagoljuk egybe” a
hozzájárulásokat, hogy ön ne tudja, pontosan mibe is egyezik bele; továbbá
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•

hozzájárulását pozitív és a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedettel kell kifejezésre
juttatnia – nagy valószínűséggel egy jelölő négyzetet kell majd egyértelmű és félreérthetetlen
módon bejelölnie.

Amikor ön regisztrál a honlapunkon, lehetséges, hogy kifejezett hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy az
adatait bizonyos módokon felhasználjuk. Ha a jövőben bármi máshoz is a hozzájárulását kérnénk, akkor
kellő információval fogjuk ellátni önt a döntése meghozatalához.
Önnek joga van ahhoz, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Az ezzel kapcsolatos teendőket
fentebb, „A hozzájárulás visszavonásához való jog” című szakaszban mutattuk be.

Amikor az ön személyes adatainak használata az önnel kötött szerződésünkből fakadó
kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges
Jogunk van használni az ön személyes adatait, ha erre az önnel kötött szerződésünk teljesítése érdekében
van szükség.
Például szükségünk van az ön e-mail címére, hogy elküldhessük az ön által kért hírleveleket.

Amikor az adatkezelés jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges
Az ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeken túl más, jogszabályi kötelezettségeink is vannak, és
szükség esetén jogunk van az ön személyes adatait az ilyen egyéb, jogszabályi kötelezettségek teljesítése
érdekében használni.

Kapcsolat
Ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatban megjegyzése vagy javaslata van, kérjük, lépjen
kapcsolatba velünk a vonatkozó álláshirdetéssel összefüggő munkakör-ismertetőben szereplő
Elérhetőségeinken (lásd a megfelelő „Országspecifikus feltételek”-et alább) vagy a
recruitmentadmin@bat.com email címen. Az adatvédelmet nagyon komolyan vesszük, és a lehető
leghamarabb válaszolunk önnek.

Országspecifikus feltételek
Ha valamely alább felsorolt országban meghirdetett állásra jelentkezett, akkor az Adatvédelmi
Tájékoztatóval összefüggésben további rendelkezések vonatkoznak önre:
Ausztrália
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató alkalmazásában a „személyes adatok” kifejezés magában foglal minden,
valamely azonosított, vagy ésszerű módon azonosítható személyre vonatkozó információt és véleményt,
függetlenül attól, hogy az ilyen információ vagy vélemény a valóságnak megfelelő-e, illetve hogy az ilyen
információ vagy vélemény fizikailag rögzített formát ölt-e.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak nem korlátoznak, nem zárnak ki és nem módosítanak
semmiféle, vonatkozó jogszabály – egyebek mellett a 2010. évi Versenyjogi és fogyasztóvédelmi törvény
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(Cth) – által biztosított jogot, és nem értelmezhetők úgy, hogy ilyen jogra vonatkozóan bárminemű
korlátozást, kizárást vagy módosítást tartalmaznának.
Korea, Malajzia, Szingapúr
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban alkalmazott kifejezések a Személyes adatok védelméről szóló 2010.
évi törvényben (PDPA) meghatározott jelentéssel bírnak.
Németország és Ausztria
Amennyiben gyakorolni szeretné érintetti jogait vagy bármilyen kérdése van a BAT adatvédelmi
gyakorlatáról vagy a jelen Adatvédelmi tájékoztatóról, a megadott címek mellett Társaságunk
adatvédelmi tisztviselőjéhez (DPO) is fordulhat, emailben a Datenschutz@bat.com -on vagy telefonon a
+49(0)40 4151 2790. számon.
Magyarország
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban alkalmazott kifejezések az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv) meghatározott jelentéssel bírnak.
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