A munkaerő-felvétel során szolgáltatott személyes adatokra vonatkozó
adatvédelmi tájékoztató
Érintettek
A Pöyry PLC és kapcsolt vállalkozásai („Pöyry”) potenciális munkavállalói

Adattartalom
A pályázókra vonatkozó adatok összegyűjtése munkaerő-felvétel céljából történik. A szükséges információk
a helyi jogszabályok és a munkaköri leírás alapján kis mértékben eltérhetnek a különböző országokban.
Ahhoz, hogy egy pályázó jelentkezhessen egy pozícióra, a Pöyry felkéri a pályázót, hogy töltsön ki egy
webes űrlapot és adja meg személyes adatait és kapcsolattartási adatait (pl.: név, születési év, cím,
telefonszám), valamint a munkatapasztalatra, tanulmányokra, kompetenciákra, képesítésekre, referenciákra
és álláspreferenciákra vonatkozó adatait. A pályázónak csatolnia kell az önéletrajzát, valamint dönthet úgy,
hogy kiegészítésként más dokumentumokat is csatol, például motivációs levelet és fotót. Ezenkívül a pályázó
jelezheti, hogy kívánja-e hogy pályázatát a Pöyry más pozíciókra is figyelembe vegye, és ismertetheti az
érdeklődési területeit.
A Pöyry arra kéri a pályázókat, hogy pályázati anyagukban, önéletrajzukban vagy az egyéb csatolt
dokumentumokban ne adjanak meg olyan érzékeny adatokat, mint például faji vagy etnikai hovatartozás,
politikai vélemény, vallási vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezeti tagság, genetikai adatok és
biometrikus adatok, egészségügyi adatok, valamint természetes személy szexuális irányultságára vonatkozó
adatok.
A Pöyry a pályázó által benyújtott információkat együtt kezelheti a munkaerő-felvételi eljárás során
összegyűjtött egyéb adatokkal (pl. interjúkból, értékelésekből vagy referenciákból származó információkkal).
Mindezeket az információkat a Pöyry az e-recruitment rendszereiben (elektronikus toborzási rendszer)
tárolja. Amennyiben a Pöyry kiválasztja a pályázót a pozícióra, az előzőekben említett adatok és a kiegészítő
adatok összegyűjtésre kerülnek a munkaszerződéshez.

Az adatkezelés célja
A munkavállaló-jelöltek adatainak összegyűjtése új munkavállalók felvételének üzleti céljából történik.
Számos adat tekintetében az adatkezelés jogalapja a lehetséges munkáltató törvényi kötelezettsége és/vagy
jogos érdeke. Egyes adatok kezelése a munkavállaló-jelölt hozzájárulásán alapul (pl. olyan adatok,
amelyeket nem szükséges megadni, de mégis szerepelnek az elküldött önéletrajzban vagy pályázati
levélben).
Az állásra pályázó adatai megosztásra kerülhetnek a Pöyry Humán Erőforrás osztályán és egyéb üzleti
területein belül (pl. a szervezeti vezetéssel konkrét pozíciókkal kapcsolatban), hogy elbírálhassuk, hogy a
pályázat mennyire felel meg ahhoz a pozícióhoz, amelyre a munkavállaló-jelölt jelentkezett, illetve az
esetleges jövőbeli munkakörökhöz. Ezenfelül a pályázati adatokat a Pöyry együtt kezeli azokkal a további
információkkal, amelyeket a pályázó a munkaerő-felvételi eljárás során szolgáltat a Pöyry-nek (pl. interjúk,
értékelések, referenciák). Ha a pályázó munkavállalóvá válik, akkor a Pöyry az adatokat megőrizheti és
felhasználhatja a személyzeti adminisztrációhoz, ideértve a személyügyi nyilvántartás létrehozását, illetve
egyéb foglalkoztatással kapcsolatos célokra is.

Adattovábbítás
Az adatok továbbítása a Pöyry-n belül történik. Az adatok külső tanácsadókhoz és szolgáltatókhoz is
továbbításra kerülhetnek (pl. a Pöyry számára munkaerő-közvetítést végző szolgáltatóhoz), ha azok a Pöyry
nevében végzik a személyes adatok kezelését. Valamennyi adattovábbítás megállapodások alapján történik a
jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A Pöyry világszerte jelen van. Ennélfogva a pályázó adatai világszerte felhasználásra kerülhetnek a Pöyry
munkaerő-felvételi eljárásával kapcsolatban a következő országokban: Amerikai Egyesült Államok,
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Ausztrália, Ausztria, Brazília, Chile, Csehország, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Arab Emírségek,
Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Grúzia, India, Indonézia, Jordánia,
Kambodzsa, Kanada, Kína, Laosz, Lengyelország, Magyarország, Malajzia, Mexikó, Németország, Nigéria,
Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Peru, Portugália, Spanyolország, Srí Lanka, Svájc,
Svédország, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Tádzsikisztán, Thaiföld, Törökország, Uruguay, Új-Zéland, Vietnám.
A Pöyry más országokban is nyújthat szolgáltatásokat, ebben az esetben a személyes adatok szigorúan a
feltétlenül szükséges mértékben kerülnek továbbításra ezen országokba.
A Pöyry minden ésszerű lépést megtesz, hogy megvédje a pályázó személyes adatait és megakadályozza az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést. A pályázóra vonatkozó összes adathoz csak a munkaerő-felvételi
eljárásban bárhol a világon részt vevő Pöyry alkalmazottak férhetnek hozzá és csak ők kezelhetik azokat,
valamint a felhatalmazott harmadik felek, például az értékelést végző vállalatok, amelyek a Pöyry-t
támogatják a munkaerő-felvételi eljárás során. A személyes adatok tárolására szolgáló szerverek az Európai
Unión belül találhatóak.

Az EU-n kívülre történő adattovábbítás
Az adatok a Pöyry-n belül használt rendszerekkel kerülnek továbbításra az EU-n/EGT-n kívül is, a fentiek
szerint. A Pöyry az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződéses kikötések (standard contractual
clauses) alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságos nemzetközi továbbítását.

Adatmegőrzési időszak
Az adatok a munkaerő-felvétel befejezése után (jelentkezés egy adott munkára) 12 hónapig kerülnek
tárolásra. Az adatok a pályázati anyag elküldését követően 12 hónapig kerülnek tárolásra (nyílt pályázat). A
pályázó adatai csak akkor őrizhetőek meg hosszabb ideig, ha azt a helyi jogszabályok előírják.

Az érintettek jogai
Hozzáférési jog
Amikor a pályázó a pályázati anyag elküldésével személyes adatot szolgáltat a Pöyry-nek, akkor a
pályázat(ok) frissítéséhez a pályázó számára automatikusan létrehozásra kerül egy felhasználói fiók
(account) és a hitelesítő adatok (felhasználói azonosító és jelszó). A pályázó bármikor ellenőrizheti,
módosíthatja, újból felhasználhatja vagy törölheti a személyes adatait, ha a saját felhasználói azonosítójával
és jelszavával bejelentkezik a fiókjába.
A privacy@poyry.com e-mail címre küldött részletes kérelem benyújtásával is kérheti az érintett a saját
személyes adataihoz való hozzáférést.
A helyesbítéshez való jog
A privacy@poyry.com e-mail címre küldött részletes kérelem benyújtásával az érintett kérheti a rá
vonatkozó személyes adatok helyesbítését, és ezt köteles megtenni, ha a Pöyry pontatlan adatokkal
rendelkezik vele kapcsolatban.
A törléshez való jog
A privacy@poyry.com e-mail címre küldött részletes kérelem benyújtásával az érintett kérheti a rá
vonatkozó személyes adatok törlését.
Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, ha:
 az adatokra már nincs szükség az eredeti célból, és az adatkezelésnek nincs új jogi célja;
 az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, és az érintett visszavonja a hozzájárulását;
 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és a Pöyry-nek nincs nyomós oka az adatkezelés
folytatására;
 az adatkezelés jogellenes volt; vagy
 a törlés az uniós jogszabályoknak vagy az adott tagállam nemzeti jogszabályainak való
megfeleléshez szükséges.
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Az adatkezelés korlátozásához való jog
A privacy@poyry.com e-mail címre küldött részletes kérelem benyújtásával az érintett kérheti a rá
vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását.
Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, ha:
 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 az adatkezelés a Pöyry jogos érdeke alapján történik;
 az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés jogellenes; vagy
 a Pöyry-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények
megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az adathordozhatósághoz való jog
A privacy@poyry.com e-mail címre küldött részletes kérelem benyújtásával az érintett kérheti személyes
adatainak továbbítását.
Az érintett kérheti személyes adatainak továbbítását egy másik adatkezelőnek, ha:
 a személyes adatok kezelése automatizált módon történik;
 az érintett bocsátotta a személyes adatokat a Pöyry rendelkezésére; és
 az adatkezelés szerződésen alapul.
Tiltakozáshoz való jog
A privacy@poyry.com e-mail címre küldött részletes kérelem benyújtásával az érintett tiltakozhat a
személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése a Pöyry jogos érdeke alapján történik.
Az adatvédelmi hatósághoz való fordulás joga
Az érintettnek joga van az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulni a személyes adatainak kezelésével
kapcsolatban.

Adatbiztonsági intézkedések
A Pöyry elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. A Pöyry fizikai, elektronikus és adminisztratív
védelemmel óvja az információk titkosságát és biztonságát. A Pöyry-nél kizárólag jogos célokra gyűjtünk
személyes adatokat, és nem kezeljük őket olyan módon, amely összeegyeztethetetlen ezen célokkal. A
minimálisan szükséges mennyiségben gyűjtünk adatokat, és nem tároljuk azokat a célhoz szükségesnél
hosszabb ideig. A személyes adatokat naprakészen tartjuk, és védjük a jogosulatlan vagy jogellenes kezelés,
valamint a véletlenszerű adatvesztés, megsemmisítés vagy sérülés ellen a rendelkezésre álló megfelelő
technikai, illetve szervezési intézkedésekkel. A Pöyry rendszerei védve vannak a nem jóváhagyott külső
hozzáférés ellen. A személyes adatokat tartalmazó rendszerekhez való hozzáférés olyan jóváhagyási
folyamatokkal szabályozott, amelyek figyelembe veszik a személy által betöltött szerepkört és az indokolt
üzleti igényt. A rendszer használata és az információkhoz való hozzáférés egyéni szinten korlátozott, és
személyes felhasználói hozzáférési jogokkal védett.

Adatkezelő
Pöyry PLC és leányvállalatai
Jaakonkatu 3
01620 Vantaa
Finnország
PÖYRY ERŐTERV ZRt.
H-1094 BUDAPEST
Angyal u. 1-3
Magyarország
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Az adatkezelő elérhetőségei
Emma Nikula
Jaakonkatu 3
01620 Vantaa
Finnország
Tel.: +358505142672
E-mail: privacy@poyry.com

