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Adatkezelési Tájékoztató 

Tisztelt Pályázó! 

Köszönjük pályázatát. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a benyújtott pályázatában szereplő adatai 
kezelése vonatkozásában az alábbi tájékoztatásunkat: 

Adatkezelő adatai, elérhetősége  

• Adatkezelő:  Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. 

• Ügyvezető:  Balásy Gyula 

• Székhely:  1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4. 

• telefon:  +36 1 746 2803 

• e-mail:  info@newland.hu 

Adatkezelés célja  

Adatkezelésünk célja az Adatkezelő által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása,  
munkaviszony létesítése, illetve – amennyiben a pályázata és adatai további kezeléséhez hozzájárul – 
úgy az Ön értesítése olyan esetleges jövőbeli állásajánlatokról, amelyek az Adatkezelő megítélése 
szerint az Ön képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelnek. 

Kezelt adatok köre  

 Az Adatkezelő a jelentkezők következő adatait kezeli: családi- és utóneve, e-mail címe, telefonszáma, 
levelezési címe, arcképe, önéletrajzában és az Ön által beküldött, továbbá a kiválasztási eljárás során 
létrejövő pályázati anyagban – ideértve a személyes meghallgatása keretében létrejövő, illetve a 
munkakör betöltésére való alkalmasságának megítélésére létrehozott dokumentumokat – szereplő 
adatok. 

Adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés jogalapját a kiválasztási folyamat lezárásáig szerződés létesítése, azt követő 24 
(huszonnégy) hónapig az Ön hozzájárulása képezi. 

Együttműködés esetén a munkaszerződés létrehozásához kapcsolódó személyes adatkezelés az 
Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. 

Adattárolás határideje  

Az Ön pályázatát és az abban foglalt, vagy ahhoz kapcsolódó személyes adatait az Adatkezelő a 
kiválasztási folyamat (pályázat) lezárultáig, és amennyiben nem Ön kerül kiválasztásra önkéntes 
hozzájárulása esetén azt követő 24 (huszonnégy) hónapig kezeli. Amennyiben Ön kerül kiválasztásra, 
úgy az adatkezelővel fennálló munkaviszonya, ill. esetleges egyéb jogviszonyának előírtaknak 
megfelelően történik az adatai kezelése és tárolása.  

Ön a fentiek szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben az adatkezelő az 
adatkezelést megszünteti, és az Ön teljes pályázati anyagát, és valamennyi adatát törli. Amennyiben 
még nem zárult le a kiválasztási folyamat, úgy a hozzájárulás visszavonása esetén az Ön pályázatát 
visszavontnak tekintjük.  
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Adattovábbítás és adatfeldolgozók  

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő az adatkezelés során a weboldal üzemeltetőjét, mint 
adatfeldolgozót veszi igénybe, erről részletesebb információt az Üzleti titok védelme miatt az 
Adatkezelőtől kérhet. 

Adatbiztonság  

Megtesszük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, annak érdekében, hogy biztosítsuk a 
személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. 

A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és 
üzemeltetjük, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható 
(adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, 
megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférés ellen. A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával 
korlátozzuk. Az informatikai rendszereket tűzfallal védjük, és vírusvédelemmel látjuk el. Az 
elektronikus adatkezelés során biztosítjuk, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött 
körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre 
szükségük van. A különböző nyilvántartásainkban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény 
lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

Nyilvántartjuk és szükséges esetben a hatóság felé bejelentjük az esetleges adatvédelmi incidenseket, 
feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett 
intézkedéseket.  

A munkatársak jogai és érvényesítésük feltételei  

Ön bármikor kérheti adatai helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá az kérhet az adatkezelésről 
teljeskörű konkrét tájékoztatást. Kérheti azt is, hogy a jogszabályoknak megfelelően személyes adatait 
tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adatait egy másik 
adatkezelőnek továbbítsuk. Ezeket a kéréseket 1 hónapon belül teljesítjük.  

Az adatvédelem részletes szabályozását, az Ön jogainak részletes tartalmát és érvényesítésük részletes 
feltételeit az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat tartalmazza. 

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelés során a Lounge csoport jogszabályt sértett, akkor panaszt tehet a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).  

Elérhetőségei: 

- székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

- postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

- e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

- honlap: naih.hu. 

Ha véleménye szerint az adatkezelés során megsértettük jogait, akkor választása szerint a lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági 
eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg. 

http://birosag.hu/

