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I. BEVEZETÉS 
 

SKAWA Innovation Kutatás-Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1093        
Budapest, Gálya utca 6.; a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a             
www.skawa.hu honlap munkaerő-közvetítés- fejvadászat álláskeresőknek részén      
/https://www.skawa.hu/home/munkaero-kozvetites-fejvadaszat/allaskeresoknek/ regisztráló jelölteket   
(továbbiakban: Jelöltek vagy Érintettek) az általa nyújtott munkaerő-közvetítési szolgáltatás során          
történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi          
Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) és az információs           
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel          
összhangban. Jelen tájékoztatóban található fogalmak megegyeznek a GDPR-ban található fogalom          
magyarázatokkal.  
 
A regisztráció során a kapcsolattartási adatai (neve, email címe, telefonszáma), valamint önéletrajza            
Adatkezelő részére való megküldésével és jelen tájékoztató elfogadásával feltétel nélkül hozzájárul           
ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő elektronikus adatbázisába bekerüljenek és ezen adatait –             
esetleges tiltakozó nyilatkozata kézhezvételéig, valamint az adott toborzási eljárás lezárulásáig – az            
Adatkezelő minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül munkaerő-közvetítő        
tevékenységével összefüggésben névellenőrzési és kiválasztási célból a vele szerződéses kapcsolatban          
álló munkáltatók részére és adatfeldolgozói részére továbbítsa. Külön hozzájárulás megadásával          
lehetősége van arra, hogy személyes adatai két éves időtartamra az Adatkezelő adatbázisában            
szerepeljenek. 

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai megadása minden esetben önkéntes, azonban ha nem            
adja meg azokat, nem tudja a szolgáltatásunkat igénybe venni! 
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk önálló adatkezelőnek minősül. Miután továbbítottuk személyes         
adatait a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló munkáltatóknak, személyes adataira nincsen          
ráhatásunk. Az Adatkezelő és a munkáltatók egymástól elkülönült önálló adatkezelők, mindegyikük a            
saját adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint végzik adatkezelési tevékenységüket. A         
munkáltatók önálló adatkezelőként kötelesek saját jogszabályoknak megfelelő adatkezelésükről a         
jelölteket saját adatkezelési tájékoztatójukkal tájékoztatni és a hozzájárulás alapú adatkezeléshez a           
hozzájárulást az Érintettektől bekérni. Az Adatkezelő ezen munkáltatói adatkezelési tájékoztatás          
megtörténtéért, megfelelőségéért, jogszabályszerűségéért nem felel, az Adatkezelő csak a saját          
adatkezelése jogszerűségéért tartozik felelősséggel. 
Jelen tájékoztató mindenkor hatályos változata a www.skawa.hu/adatkezeles menüpontban érhető el.          
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot bármikor módosítsa. Továbbá,            
amennyiben változik a kezelt adatok köre és az adatkezelés többi körülménye, úgy jelen adatkezelési              
tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosításra kerül. A módosításokat a             
jelen tájékoztató egységes szerkezetbe foglalt verziójának megjelenítésével tesszük közzé a          
módosítások jelzése mellett.  
 
Kérjük, minden esetben olvassa el az adatkezelési tájékoztatót és annak módosításait, mert csak             
így kaphat teljes képet az adatkezelések során irányadó szabályokról! 
 

1 

http://www.skawa.hu/
https://www.skawa.hu/home/munkaero-kozvetites-fejvadaszat/allaskeresoknek/


 
 

II. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
 
E tájékoztató kiadója és egyben az Adatkezelő:  
 
Cégnév: SKAWA Innovation Kutatás-Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1093 Budapest, Gálya utca 6.  
Cégjegyzékszám: 01-09-907962 
Képviselők neve: Benedek Balázs és Faragó Péter József ügyvezetők  
Elektronikus elérhetőség: info@skawa.hu 
Adatvédelmi Tisztviselő: dr. Rónyai Nóra 
Elérhetősége: +36304848123  
Elektronikus elérhetősége: nora@ronyailaw.hu 
 
III. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 
 
Tevékenységünk során szerződés alapján az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe:  
 

1. Weboldal tárhely és szerver szolgáltató:  
Cégnév: WP Engine 
székhelye: Irongate House, 22-30 Duke's Place, London, EC3A 7LP, Egyesült Királyság 
telefonszám: +44 0203 770 9704  

 
2. Tárhelyszolgáltató: 

Cégnév: Google Ireland Limited  
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország  
 

3.  Levelezési rendszer szolgáltató: 
Cégnév: Google Ireland Limited 
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország 
 

4. CRM rendszer szolgáltató: Google Hire adatbázis  
Cégnév: Google Ireland Limited 
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország 
 

  
IV. AZ ADATOK FORRÁSA 

 
Az Adatkezelő a jelöltek önéletrajzához, személyes adataihoz több forrásból jut hozzá: 
 
- A Jelölt maga adja meg személyes adatait az Adatkezelő honlapján keresztül kapcsolattartási            
adatai valamint az önéletrajza beküldésével, ebben az esetben az adat a jelölttől mint Érintettől              
származik. 
- A Jelölt önéletrajzát, adatait az Adatkezelő más munkaerő-közvetítők (álláshirdetési portálok          
adatbázisából is beszerezheti ezen álláshirdetési portálokkal, munkaerő-közvetítőkkel kötött        
szerződése alapján jogszerűen. Ezen forrás az alábbi: Profession.hu  
- A Jelölt önéletrajzát, adatait az Adatkezelő közösségi médiából szerzi be, ezen közösségi            
média forrás: a Jelölt Linkedin profilja. 
- A Jelöltről továbbá az Adatkezelő által lefolytatott toborzási eljárás, megtartott interjúk és            
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elvégzett alkalmassági feladatok, tesztek során is keletkeznek személyes adatok, amelyeket az           
Adatkezelő szintén kezel, amelyek forrása az Adatkezelő. 

 
 

V. ADATKEZELÉSEK  
 
Az Adatkezelő munkaerő-közvetítési tevékenysége során az alábbi adatkezeléseket végzi, melyeket az           
átláthatóság végett külön-külön tüntetünk fel a kezelt adatok típusa, adatkezelés célja, jogalapja,            
adatok forrása, adatkezelés címzettjei és adattárolás időtartama megjelölésével.  
 

1. Rendszerben való regisztráció 
 

Adatkezelés 
leírása 

Kezelt 
adatok köre  

Adatkezelés 
célja 

Adatkezel
és 
jogalapja 

Adatok 
forrása 

Adatkezelés 
címzettjei 

Adattárolás 
időtartama 

Rendszerben 
való 
regisztráció  

Név 
Email cím 
Telefonszám 

Érintettel 
való 
kapcsolatfel
vétel és 
kapcsolattart
ás 

Érintett 
hozzájárul
ása 

Érintett -Munkáltatók, 
mint önálló 
adatkezelők 
- Fent 
megjelölt 
Adatfeldolgozó
k 
 

-Hozzájárulás 
visszavonásáig 
- Az adott 
pozícióra 
vonatkozó 
toborzás 
lezárulásáig 
-Külön 
hozzájárulás 
esetén 
adatbázisban 
tárolási célra 2   
évig 

 
2. Névellenőrzés 

 

Adatkezelés 
leírása 

Kezelt 
adatok 
köre  

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatok 
forrása 

Adatkezelés 
címzettjei 

Adattárolás 
időtartama 

Névellenőrzés Név 
Születési 
idő 
 

Annak 
ellenőrzése, 
hogy a jelölt 
szerepel-e 
már az adott 
munkáltató 
adatbázisába
n, valamint, 
hogy egy 
éven belül 
volt-e aktív 
pályázata 

Érintett 
hozzájárulás
a 

Érintett -Munkáltató
k, mint 
önálló 
adatkezelők 
- Fent 
megjelölt 
Adatfeldolg
ozók 

-Hozzájárulás 
visszavonásáig 
- Az adott 
pozícióra 
vonatkozó 
toborzás 
lezárulásáig 
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3. Álláspályázatra jelentkezés 
 

Adatkezelés 
leírása 

Kezelt 
adatok köre  

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatok 
forrása 

Adatkezelés 
címzettjei 

Adattárolás 
időtartama 

Álláspályáza
tra 
jelentkezés  

Önéletrajzba
n szereplő 
adatok 
(jellemzően: 
név, lakcím, 
születési 
hely és idő, 
telefonszám, 
e-mail cím, 
beszélt 
nyelvek, 
munkatapasz
talat, 
tanulmányok 

Toborzás, 
kiválasztás 

Érintett 
hozzájárulás
a 

-Érintett 
-Professi
on.hu 
-Linked 
in 

-Munkáltatók, 
mint önálló 
adatkezelők 
- Fent megjelölt 
Adatfeldolgozó
k 

-Hozzájárulá
s 
visszavonásá
ig 
- Az adott 
pozícióra 
vonatkozó 
toborzás 
lezárulásáig 
-Külön 
hozzájárulás 
esetén 
adatbázisban 
tárolási célra  
2 évig 

 
4. Az interjú után az Érintettről készített szakmai összefoglaló  

 

Adatkezelés 
leírása 

Kezelt 
adatok köre  

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatok 
forrása 

Adatkezelés 
címzettjei 

Adattárolás 
időtartama 

Az interjú  
után az  
Érintettről 
készített 
szakmai 
összefogla
ló  

-Interjú 
során 
megfigyelt, 
Érintett 
alkalmasság
ára 
vonatkozó 
adatok 
-olyan 
információk, 
amely az 
önéletrajzból 
esetlegesen 
kimaradtak, 
de az 
Érintettek 
önkéntesen 
rendelkezésr
e bocsátottak 
(pl. váltási 
motiváció, 
jövőbeli 
tervek, elvárt 

Toborzás, 
kiválasztás 

Érintett 
hozzájárulás
a 

-Adatkez
elő 
 
-Önéletra
jzból 
kimaradt 
informác
iók 
esetén az 
Érintett 
 
-Szakmai 
tesztek 
esetén 
Érintett 

-Munkáltatók, 
mint önálló 
adatkezelők 
- Fent megjelölt 
Adatfeldolgozó
k 

-Hozzájárulá
s 
visszavonásá
ig 
- Az adott 
pozícióra 
vonatkozó 
toborzás 
lezárulásáig 
-Külön 
hozzájárulás 
esetén 
adatbázisban 
tárolási célra  
2 évig 
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fizetési sáv, 
felmondási 
idő) 
-szakmai 
teszt 
válaszok és 
eredmények  

 
5.  Sikeres pályázat esetén 1 évig adatbázisban való tárolás  

 

Adatkezelés 
leírása 

Kezelt 
adatok köre  

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatok 
forrása 

Adatkezelés 
címzettjei 

Adattárolás 
időtartama 

Sikeres 
pályázat 
esetén 1 évig 
adatbázisban 
való tárolás  

-Kapcsolatta
rtási adatok 
-Önéletrajzb
an szereplő 
adatok  
-Interjú 
során 
megfigyelt, 
Érintett 
alkalmasság
ára 
vonatkozó 
adatok 
-Szakmai 
tesztek 
válaszai és 
eredményei 

Adatkezelő 
garanciális 
kötelezettség
inek eleget 
tudjon tenni 

Jogos érdek 
(Az 
adatkezelő 
az 
érdekmérleg
elési tesztet 
elvégezte, 
melyben 
megállapított
a, hogy a 
munkáltatók
kal szemben 
szerződés 
alapján 
fennálló 
garanciális 
kötelezettség
ei miatt 
szükséges az 
adatkezelés) 

Érintett Munkáltató, 
mint önálló 
adatkezelő 
- Fent 
megjelölt 
Adatfeldolgo
zók 

Érintett 
munkáltatóv
al 
munkaviszo
nyba 
lépésétől 
számított 1  
évig 

 
6. Adatbázisban való tárolás  

 

Adatkezelés 
leírása 

Kezelt 
adatok köre  

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatok 
forrása 

Adatkezelés 
címzettjei 

Adattárolás 
időtartama 

Adatbázisb
an való 
tárolás  

-Kapcsolatta
rtási adatok 
-Önéletrajzb
an szereplő 
adatok  
-Interjú 
során 
megfigyelt, 
Érintett 
alkalmasság

Új 
állásajánlato
kkal való 
megkeresés 

Érintett 
hozzájárulás
a 

Érintett Munkáltató, 
mint önálló 
adatkezelő 
- Fent 
megjelölt 
Adatfeldolgo
zók 

Jelölt általi  
regisztrációt 
követő 2  
évig 
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ára 
vonatkozó 
adatok 
-Szakmai 
tesztek 
válaszai és 
eredményei 

 
A hozzájárulási dokumentumok/adatok egy esetleges adatvédelmi hatósági vizsgálat során a hatóság           
részére bemutatásra/átadásra kerülhetnek. 
 
VI. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL 

 
Jelen adatkezelésekkel kapcsolatban a Jelöltet az alábbi jogosultságok illetik meg: 
 

1. Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést            
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen            
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban            
meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az           
Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz. 

2. Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével –              
bármikor kérheti az adatai helyesbítését. 

3. Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az               
adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés               
jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja. 

4. Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az            
adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz,             
de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt             
jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény              
előterjesztéséhez használható fel. 

5. Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos             
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő           
egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét            
indokolja. 

6. Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt,             
Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,           
továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy              
ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult             
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti              
közvetlen továbbítását. 

7. Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti             
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125         
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400,          
ugyfelszolgalat@naih.hu). 

8. Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az            
adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön            
személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli. 

 
VII. ADATBIZTONSÁG 
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Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és            
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó           
jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az          
adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,         
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,           
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az          
adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen Tájékoztatótól tartalmilag és         
formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.          
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor         
tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt             
választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan             
nehézséget jelentene. 
 

Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotás  
Tájékoztatjuk a kiválasztási eljárás során nem alkalmazunk automatizált döntéshozatali eljárást, sem           
profilalkotást. 
 
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az info@skawa.hu           
e-mail elérhetőségünkre.  
 
Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom az info@skawa.hu         
e-mail címre megküldött írásos nyilatkozattal, illetve a +36/30-8200-164 telefonszámon. 
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