ÍRÁSOS BELEGYEZÉS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ
módosítva az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, (tovább mint „GDPR“)

Érintett személye:

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Üzemeltető:

Europa Agency s.r.o. , Gagarinova 1573/1, 95501 Topoľčany, Statisztikai számjel:
50 927 183

Személyes adatok jegyzéke:
Fizikai személyek/alkalmazottak/szolgáltatást használók személyes adatai:
keresztnév, vezetéknév, titulus, születési dátum, személyi szám, nem, állandó lakcím (utca, helyrajzi szám, orientációs szám,
postai irányítószám, település, járás, állam), átmeneti lakcím (utca, helyrajzi szám, orientációs szám, postai irányítószám,
település, járás, állam), személyi igazolvány száma, e-mail cím, telefonszám, banki adatok: Bank megnevezése, IBAN és BIC
szám
Fizikai személy – vállalkozó esetében a fent megjelölt adatokon kívül a következő személyes adatokat:
kereskedelmi név, vállalkozás helye, postai cím, Statisztikai számjel, Adószám, Közösségi adószám
Személyes adatok feldolgozásának céljai:
fizikai személyek evidenciája alkalmazásuk céljából vagy munkahely közvetítés miatt, a Pozsonyi (Bratislava) székhelyű
Központi munka-, szociális- és családügyi hivatal nyilvántartási és statisztikai dokumentáció vezetésére, közös együttműködés
kialakítására
Személyes adatok nem lehetnek feldolgozva olyan módon, melyek összeférhetetlenek a jelen célokkal.
Személyes adatok feldolgozásának jogi alapja
- GDPR 1. bek., 6 cikk a) vagy b) bet. - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
- GDPR 1. bek., 6 cikk c) vagy f) bet. - az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges vagy
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Központi munka-, szociális- és
családügyi hivatal)
Személyes adatok elraktározásának időtartama

- 15 év az utolsó kapcsolat után
- 15 év a szerződéses viszony befejezését követően
- üzemeltető engedélyének/licencének érvényességéig (Visszterhes
munkaközvetítés)
Az érintett személy ezzel őszintén kijelenti, hogy az üzemeltető számára kimondott és feltétlen engedélyt ad, hogy a fent
megjelenített terjedelemben feldolgozza személyes adatait a meghatározott célra és a fent meghatározott időszakra.
Az érintett személy köteles megadni valódi és érvényes személyes adatokat. Személyes adatokban történő változást az érintett
személyes köteles haladéktalanul bejelenteni az üzemeltető számára.
Az érintett személy bármikor visszavonhatja beleegyezését. Beleegyezés visszavonása nem korlátozza a feldolgozás jogosultságát,
mely a visszavonás előtti beleegyezésből ered.
Az érintett személy jogait meghatározza a GDPR 3 fejezete. Pl. személyes adatokhoz történő hozzáférés engedélyezésének
kérelme az üzemeltetőtől, melyek az érintett személy érintik, jogosultság a javításukra vagy kitörlésükre vagy feldolgozás
korlátozása vagy a feldolgozás ellenzésének jogosultsága, valamint az adatok hordozhatóságának joga és panasztétel lehetősége a
felügyelő bizottság felé.
Az érintett személy aláírásával igazolja, hogy a fent megjelenített információkról tudomást vett és egyetért velük.

Kelt………………………, dátum………………………

..........................................................
Érintett személy

