
Adatkezelési tájékoztató 

 
Az MS International Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz 
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok 
biztonságát garantálja.  

Az MS International Kft., mint adatkezelő az álláspályázatokra jelentkezőket, mint 

érintetteket (továbbiakban: jelentkező vagy érintett) az adatkezelés megkezdése 

előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja a személyes adataik 

kezelésével kapcsolatban, így az adatkezelési célokról, az adatkezelések 

időtartamáról, a kezelt adatok köréről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. 

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató 

tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a kiválasztási folyamathoz 

szükséges személyes adatok kezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a 

hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különösen az Európai 

Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a 

továbbiakban: „Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek. Adatkezelő fenntartja magának a 

jogot a jelen tájékoztató módosítására, amelyről a Phantom Shopping 

karrierportálján (https://phantomshopping.hu/karrierlehetoseg/) keresztül értesíti 

az érintetteket. 

 

Az adatkezelés célja: a kiválasztási folyamat lebonyolítása, illetve a kiválasztás 
során történő kapcsolattartás. 

 

Az adatkezelés időtartama: az állásra való jelentkezéstől a kiválasztási folyamat 
lezárultáig. 

 

Az adattárolás módja: elektronikusan. 

 



A kezelt adatok köre: 

A pályázók által a karrierportálon megadott személyes adatok és a becsatolt 

pályázati anyag, így különösen önéletrajz, motivációs levél, referencialevél, 

valamint az abban szereplő, a pályázók által megadott személyes adat, így 

különösen név, születési név, születési idő, hely, elérhetőség (lakcím, levelezési 

cím, email cím, telefonszám), iskolai végzettségre vonatkozó adatok, havi bruttó 

bérigény, beszélt nyelv(ek) és azok szintjei, korábbi munkáltatókra és a jelenlegi 

munkáltatóra vonatkozó adatok: munkaviszony időtartama, munkáltató neve, és 

a betöltött pozícióra vonatkozó adatok, egyéb készségre vonatkozó adatok, 

valamint a pályázó által megadott egyéb adatok.  

Adatok megismerésére jogosultak köre: 

Az adatkezeléssel érintett személyes adatokhoz kizárólag a Phantom Shopping HR 
munkatársai valamint a kiválasztási folyamatban résztvevő vezetői férhetnek 
hozzá. 

Az álláslehetőségre jelentkező tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, 
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban 
elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adat felvételénél jelzett módon, 
illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.  

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

http://www.naih.hu  

 


