Adatvédelmi tájékoztató
a MEDICOR Kéziműszer Zártkörűen Működő Részvénytársaság elektronikus
levelezése kapcsán 2018. május 25. napjától
A MEDICOR Kéziműszer Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
Társaság) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme mellett.
Ennek érdekében az elektronikus levelezése kapcsán – figyelemmel az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) előírásaira, valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) rendelkezéseire – az alábbi tájékoztatót bocsátja az Érintettek
részére.
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Adatkezelő
neve:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
székhelye:
telefonszáma:
e-mail címe:
honlapja:

MEDICOR Kéziműszer Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cg.09-10-000287
11622453-2-09
4032 Debrecen, Füredi út 98.
+36 52 507000
info@medicorkm.hu
http://www.medicorkm.hu

Kik az Érintettek?
Érintettek mindazon természetes személyek, illetve jogi személyek kapcsolattartói,
akikkel az Adatkezelő elektronikus levelezést folytat, akik az Adatkezelőt
elektronikus levél útján keresik meg, illetve akiket az Adatkezelő elektronikus levél
útján keres meg.

Milyen céllal kezeljük az elektronikus levelezés során az
adatokat?
Az elektronikus levelezés során kezelt adatok célja az egyszeri információkérésre
történő válaszadás, ajánlatkérés esetén az ajánlatadás, meghirdetett munkaerőfelvétel kapcsán önéletrajzok megküldése esetén a pályázat elbírálása,
szerződéskötést megelőzően a szerződés előkészítése lehet. Az Érintettek adatait
minden esetben kizárólag annak a célnak megfelelő mértékben kezeljük, amely
céllal az elektronikus levél Társaságunkhoz érkezik.
E-mailes adatkezeléseink az alábbiak lehetnek:

Egyszeri információkérés
Adatok forrása: Az adatokat az Érintett szolgáltatja részünkre,
társaságunkhoz egyszeri információkéréssel elektronikus levéllel fordul.

amikor

Érintettek köre: Mindazon természetes személyek, akik Társaságunk bármely e-mail
címére történő elektronikus levél küldése útján Társaságunkhoz egyszeri
információkéréssel fordulnak.
Kezelt adatok köre:
adat megnevezése
név
e-mail cím
kérdés tartalma

adatkezelés célja
az Érintett azonosítása
válaszadás
válaszadás

Amennyiben a válaszadás ezt megkívánja (pl. az üzleti titok védelme miatt), az
Adatkezelő vizsgálhatja, hogy Ön az információra jogosult-e. Ebben az esetben
Öntől, mint Érintettől az Adatkezelő további azonosítókat kérhet. Az azonosítók
kérését minden esetben megindokoljuk.
Az adatkezelés célja: Az Érintett részére a kérésének megfelelő információ nyújtása.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását
azzal adja meg részünkre, hogy Társaságunk bármely e-mail címére egy egyszeri
információkérés tartalmú e-mailt küld, amelyre választ vár. Az Érintett az

adatkezeléshez a többletadatok tekintetében
többletadatokat az Adatkezelő részére megadja.

akkor

járul

hozzá,

ha

a

Az adatkezelés időtartama: Az egyszeri információkéréseket tartalmazó elektronikus
leveleket és az azokra adott válaszokat az azt követő napon töröljük, hogy az
információkérés az Ön részére megnyugtató módon megtörtént. Amennyiben az Ön
részére információt jogszabályi okok miatt a feltett kérdés tekintetében nem áll
módunkban nyújtani, úgy az adatokat az azt követő munkanapon töröljük, hogy az
erről szóló tájékoztatásunkat az Ön részére megküldtük. Ha az Érintett az egyszeri
információkéréstől eláll, úgy a levelezés az ezt követő munkanapon törlésre kerül.
Adattovábbítás: Egyszeri információkérés esetén nincs.
Az Érintett adataihoz kizárólag az e-mailt fogadó munkatársunk, a közvetlen
felettese, valamint az ügyvezetés férhet hozzá.

Ajánlatkérés
Adatok forrása: Az adatokat az Érintett szolgáltatja részünkre,
társaságunkhoz ajánlatkérést tartalmazó elektronikus levéllel fordul.

amikor

Érintettek köre: Mindazon természetes személyek, akik Társaságunk bármely e-mail
címére történő elektronikus levél küldése útján Társaságunkhoz – akár saját
nevükben, akár az általuk képviselt jogi személy nevében – ajánlatkéréssel
fordulnak.
Kezelt adatok köre:
adat megnevezése
név
e-mail cím
ajánlatkérés tartalma

adatkezelés célja
az Érintett azonosítása
ajánlat adása
ajánlat adása

Az adatkezelés célja: Az Érintett részére a kérésének megfelelő ajánlat adása.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását
azzal adja meg részünkre, hogy Társaságunk bármely e-mail címére egy
ajánlatkérés tartalmú e-mailt küld, amelyre választ vár.
Az adatkezelés időtartama: Az ajánlatkéréssel kapcsolatos elektronikus levelezést és
az adott ajánlatokat az ajánlat érvényességét követő munkanapon töröljük.
Amennyiben ajánlatot nem áll módunkban nyújtani az Ön ajánlatkérése alapján,
úgy az ajánlatkéréssel kapcsolatos levelezés tekintetében az őrzési idő vége az azt
követő munkanap, hogy az ajánlatkérésének visszautasításáról szóló tájékoztatót
Önnek eljuttattuk. Ha az Érintett az ajánlatkéréstől az ajánlatadást megelőzően
eláll, úgy az ezt követő munkanapon törlésre kerülnek az ajánlatkéréssel
kapcsolatos elektronikus levelek.
Adattovábbítás: Ajánlatkérés esetén nincs.
Az Érintett adataihoz kizárólag az ajánlatkérést fogadó munkatársunk, közvetlen
felettese, valamint az ügyvezetés férhet hozzá. Amennyiben az Érintett az ajánlatot
elfogadja, úgy az ajánlati levelezés és az adott ajánlat továbbításra kerül a

szerződést előkészítő munkatársunkhoz, így az adatokhoz hozzáférhet a szerződést
előkészítő munkatársunk és a közvetlen felettese is.

E-mailen érkezett álláspályázatok kezelése
Adatok forrása: Az adatokat az Érintett szolgáltatja részünkre,
társaságunkhoz bármely munkakör betöltésére irányuló pályázattal fordul.

amikor

Érintettek
köre:
Mindazon
természetes
személyek,
akik
Társaságunk
hr@medicorkm.hu e-mail címére történő elektronikus levél küldése útján
társaságunkhoz bármely munkakör betöltése irányuló pályázattal fordulnak.
Azon pályázati e-maileket, amelyek nem erre az e-mail címre érkeznek,
azonnal töröljük, azokat érdemben vizsgálni nem áll módunkban.
Kezelt adatok köre:
adat megnevezése
név
e-mail cím
telefonszám
képzettségre vonatkozó adatok
munkatapasztalatra vonatkozó adatok

adatkezelés célja
az Érintett azonosítása
kapcsolattartás
kapcsolattartás
pályázat elbírálása
pályázat elbírálása

Az önéletrajzban, motivációs levélben rögzített egyéb adatokat a pályázat elbírálása
során nem vesszük figyelembe.
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által az interneten, illetve egyéb médiumokban
meghirdetett munkakörök betöltése. Amennyiben az Adatkezelő nem hirdetett meg
munkaerő-felvételt, úgy az érkező önéletrajzokat – hacsak az Érintett kifejezetten
nem kéri annak meghatározott időtartamig történő őrzését – azonnal töröljük.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását
azzal adja meg részünkre, hogy Társaságunk hr@medicorkm.hu e-mail címére egy
munkaügyi pályázat tartalmú e-mailt küld.
Az adatkezelés időtartama: A pályázati dokumentumokat, illetve elektronikus
levelezést a munkakör betöltéséig őrizzük. Abban az esetben, ha Társaságunk
munkaerő-felvételt nem hirdetett meg semmilyen fórumon, úgy az önéletrajzokat
azonnal töröljük. Az Érintett kérheti a pályázati anyagának meghatározott ideig
történő őrzését, ebben az esetben a pályázati anyagot az adott időtartam végéig
őrizzük, azt követően töröljük. Amennyiben az Érintett határozatlan ideig kéri őrizni
a pályázati anyagát, úgy tájékoztatjuk arról, hogy erre Társaságunknál nincs mód,
és ha ezt követően sem jelöl meg határozott időtartamot a pályázati anyag őrzésére,
felhasználására, úgy azt töröljük. Ha az Érintett a megküldött pályázati anyagát
törölni kéri, úgy e kérésének haladéktalanul eleget teszünk. Ha a pályázatát
visszavonja, úgy az ezt követő munkanapon töröljük a pályázati anyagát.
Adattovábbítás: Nincs.
Az Érintett adataihoz kizárólag a HR részleg munkatársai, a vezérigazgató, valamint
az elbírálásban résztvevő közvetlen munkahelyi vezető férhet hozzá.

Szerződéskötés, és szerződéskötést megelőző egyeztetés
Adatok forrása: Az adatokat a velünk szerződni kívánó partner szolgáltatja
részünkre, amikor társaságunkhoz szerződéskötési szándékkal fordul, és cégünk
elektronikus levélben kéri adatainak előzetes megadását.
Érintettek köre:
a) a szerződésben szerződő fél, vagy
b) a szerződésben a szerződő fél képviseletében eljáró, a szerződést aláíró
természetes személy, illetve
c) adatait – mint kapcsolattartásra kijelölt személy adatait – a szerződés
tartalmazza.
Kezelt adatok köre:
a) amennyiben a Megbízó Ön:
adat megnevezése
név, születési név, születési hely,
születési idő, anyja neve
egyéni vállalkozói nyilvántartási száma
lakcíme (egyéni vállalkozó esetén
székhelye)

adatkezelés célja
szerződő partner azonosítása
szerződő partner azonosítása
szerződő partner azonosítása

b) amennyiben Ön a Megbízó képviseletében jár el a szerződés aláíró természetes
személyként:
adat megnevezése
név
szerződő partnernél betöltött tisztség
c) amennyiben Ön
kapcsolattartóként:

került

adat megnevezése
név
telefonszám, e-mail cím

kijelölésre

adatkezelés célja
szerződő partner képviselőjének
azonosítása
képviseleti jogcím azonosítása
a

szerződésben

a

Megbízó

részéről

adatkezelés célja
kapcsolattartás
kapcsolattartás

d) előfordulhat, hogy az Ön által megrendelt szolgáltatásunk annyira egyedi, hogy a
szolgáltatás tárgya is azonosítja Önt, ebben az esetben a szolgáltatás tárgyát is
személyes adatként kezeljük, amely adat kezelésének a célja a szerződés kereteinek
meghatározása.
A fenti, a szerződésben rögzített adatokat társaságunk a szerződésből eredő igények
érvényesíthetőségéig, azaz a Ptk., vagy más jogszabály szerinti elévülési határidőig
kezeli mind papír alapon, mind elektronikusan. Az 5 év leteltét követően a papír
alapú adathordozót P-3 biztonsági fokozatú iratmegsemmisítővel megsemmisíti, a
szerződéskötéshez, szerződés teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus levelezést törli
az Adatkezelő.
Az adatkezelés jogalapja:
a) amennyiben Ön a szerződő fél, úgy a jogalap a GDPR 6. cikkének (1)
bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az

adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik
fél.
b) amennyiben Ön a szerződő Megbízónk képviseletében eljáró természetes
személy, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b)
pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés
olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön törvényesen képviseli
a felet.
c) amennyiben Ön a szerződő Megbízónk által kapcsolattartásra kijelölt
természetes személy, úgy az adatkezelés jogalapja a ugyancsak a szerződés
teljesítése, illetve az Ön Megbízónkkal fennálló munkaszerződéséből, vagy
egyéb polgári jogi szerződéséből eredő kötelezettsége.
Az adatai megismerésére szerződéskötés esetén kizárólag az alábbi személyek,
szervek jogosultak:
- társaságunk ügyvezetése, szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalói,
- a szerződésben megjelölt teljesítési segéd,
- társaságunk szerződést véleményező jogi képviselője,
- hatósági ellenőrzés során eljáró hatóság, illetve annak képviselője.
Az adatkezelés időtartama: A szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítésétől
számított, a Ptk-ban vagy más jogszabályban meghatározott elévülési határidő.

Kapcsolattartás
Adatok forrása: Az adatokat a velünk szerződött partner szolgáltatja részünkre,
amikor társaságunkhoz szerződéskötési szándékkal fordul, és cégünk elektronikus
levélben kéri adatainak előzetes megadását.
Érintettek köre: A szerződő partnerünk által kapcsolattartásra kijelölt természetes
személyek.
Kezelt adatok köre:
adat megnevezése
név
telefonszám, e-mail cím

adatkezelés célja
kapcsolattartás
kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, illetve az Ön Megbízónkkal fennálló
munkaszerződéséből, vagy egyéb polgári jogi szerződéséből eredő kötelezettsége.
Az adatai megismerésére kapcsolattartás esetén kizárólag az alábbi személyek,
szervek jogosultak:
- társaságunk ügyvezetése, szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalói,
- a szerződésben megjelölt teljesítési segéd,
- hatósági ellenőrzés során eljáró hatóság, illetve annak képviselője.
Az adatkezelés időtartama: A szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítésétől
számított, a Ptk-ban vagy más jogszabályban meghatározott elévülési határidő.

Az Érintett jogai
1.

Tájékoztatáshoz való jog
E jogának érvényesítését a jelen Tájékoztató útján biztosítjuk.

2.

Hozzáféréshez való jog
E jog gyakorlása esetén kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést. Ennek körében tájékoztatást kérhet tőlünk arra
vonatkozóan, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen céllal, mennyi
ideig kezeljük, ezen adatokhoz hogy jutottunk hozzá, illetve ezen adatokat
kinek, mikor, milyen céllal és milyen jogalappal továbbítottuk, illetve hogy
kinek, mikor és milyen jogalappal biztosítottunk hozzáférést.

3.

Helyesbítéshez való jog
E jog gyakorlása esetén Ön írásban, az erre a célra kialakított nyomtatványon
kérelmezheti a fenti adatok helyesbítését, pontosítását, amennyiben azokban
eltérést tapasztal. Társaságunk a fenti adatokat az Ön kérésének megfelelően
3 munkanapon belül köteles helyesbíteni.
Például: Ha értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe megváltozott, Ön
kérheti, hogy az Adatkezelő az új adatot vezesse át a
nyilvántartásában.
Adatait – amennyiben azokban hiányosságot tapasztal – kiegészítheti. Az
egyes adatkezelések során azonban a fenti adatokon túlmenően további
adatokra nincs szükség, így azokat az Adatkezelő meghatározott cél nélkül
kezelné. Amennyiben telefonszámból vagy e-mail címből újat kíván megadni
és a régit nem szeretné töröltetni, úgy kérjük, jelölje meg, hogy a két
elérhetőségi adat (a régi és az új) közül Ön melyiket tekinti elsődlegesnek!

4.

Törléshez, elfeledtetéshez való jog
E jog gyakorlása esetén Ön kérheti az adatkezelőtől mindazon adatainak
törlését, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján kezel, és
hatályos jogszabály nem írja elő meghatározott időtartamig az őrzési
kötelezettségét.
Kérheti továbbá azt is, hogy amennyiben az adatot az adatkezelő harmadik
személy részére továbbította, és ezen adattovábbításra nem jogszabályi
kötelezettség teljesítése érdekében került sor, úgy az adatkezelő a címzettnél
az adata törlését kezdeményezze.
Például: Ön kérheti az e-mail címének vagy a telefonszámának a
törlését a nyilvántartásunkból, azonban ez azt a következményt vonja
maga után, hogy a kötelezettségeinket a kapcsolattartás hiánya miatt
nem tudjuk teljesíteni.

5.

Adatkezelés korlátozásának joga (zároláshoz való jog)
Ha Ön a személyes adat pontosságát vitatja, úgy arra az időtartamra
korlátozhatja az adatkezelést, amíg az adatkezelő meg nem győződik az adat
pontosságáról, és azt szükség esetén helyesbíti.
Szintén kérheti az adatai kezelésének meghatározott cél(ok) szerinti
korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, azonban Ön
mégsem kéri azok törlését. Az adatai ebben az esetben az Ön által megjelölt
célra nem használhatók mindaddig, amíg ezzel ellentétes nyilatkozatot nem
tesz.
Például. Ha önéletrajzot küldött részünkre valamely munkakör
betöltése érdekében, úgy az önéletrajzot mi csak az adott munkakör

betöltéséig kezelhetjük. Ezt követően törölnünk kell. Ha a törlést
elmulasztjuk, adatait jogellenesen kezeljük. Ez esetben kérheti, hogy
az adatait ne töröljük, ugyanakkor kikötheti azt is, hogy bár adatait
nem kívánja törölni, azt sem kívánja, hogy meghatározott időszakban
azt esetleg egy újabb munkakör betöltése során figyelembe vegyük.
Szintén kérheti az adatai kezelésének korlátozását abban az esetben, ha az
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de Ön úgy dönt, hogy azok tovább kezelését jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, védelméhez kéri. Ez esetben a korlátozó nyilatkozat
megtétele mellett kérjük, hogy az adatok további kezeléséhez történő
hozzájárulást rögzítő nyilatkozatát is tegye meg!
Ha Ön úgy érzi, hogy adatai kezelésével a jogos érdekei sérülnek, úgy
tiltakozásával korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatai kezelésének célja, illetve az adatai
kezelésének jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel
szemben.
A korlátozás időtartama alatt a zárolt személyes adatokat az adatkezelő
kizárólag tárolhatja, illetve az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet
kezelni.
Például: amennyiben az adatkezelőnek Önnel szemben közvetlen
követelése keletkezne, úgy ennek hatósági, bírósági úton történő
érvényesítéséhez adatait felhasználhatja.

6.

Tiltakozás joga
Ön jogosult arra, hogy – hacsak jogszabály a korábban hozzájárulása alapján
megadott adatai tekintetében őrzési, kezelési kötelezettséget nem ír elő – a
saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen.
A személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében az adatkezelő nem
használja. Az adatkezelő profilalkotást nem végez. Az adatkezelő tudományos
vagy történelmi kutatási céllal, statisztikai céllal adatot nem kezel.

7.

Hatósághoz fordulás joga
Ön az adatkezelő adatkezelésének kifogásolhatósága esetén jogosult a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A Hatóság
elérhetősége:
Postacím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon:

+36 1 3911400

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Web:

http://naih.hu

8.

Bírósághoz fordulás joga
Amennyiben úgy érzi, hogy adatai kezelésével megsértettük az Ön jogait, és
sérelmét bírósági úton kívánja érvényesíteni, úgy Önt megilleti a bírósághoz
fordulás joga. Ezen túlmenően Ön az adatvédelmi hatóság határozata ellen a
közigazgatási eljárás általános szabályai szerint jogorvoslattal élhet akként,
hogy az illetékességgel és hatáskörrel bíró közigazgatási és munkaügyi
bíróság előtt keresetet terjeszt elő.

1. sz. melléklet
Nyilatkozat

Alulírott:
Név:………………………………………………………………..………………….
Születési hely, idő:…………………………………………….…………………….
Anyja neve:………………………………………………………..………………….

Kérem, az adataimat az alábbiakra módosítani (megfelelő rész kitöltendő):
Név:………………………………………………..…………………………………..
Lakóhely:…………………………………………….………………………………..
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………
Levelezési cím:……………………………….………………………………………
E-mail cím: ……………………………….…………………………………………..
Telefonszám:………………………………………………………………….………
Kérem,
hogy
a
munkabéremet
az
alábbi
folyószámlára
utalják:
……………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, kérem azok átvezetését
a MEDICOR Kéziműszer Zrt. nyilvántartásain.
Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, miszerint az Adatkezelő a fenti adataimat szerződés
teljesítése (munkaszerződés) és jogi kötelezettség teljesítése (Art. 1. sz. melléklet 3. pont)
jogcímén kezeli.
Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót ismerem.
Kelt:………………………………………..

………………………………………..
Aláírás

