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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
állásra jelentkezők számára 

 
 
BEVEZETÉS 
 
A CSL Plasma Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett a magánszféra és a személyes adatok 
védelme mellett. Társaságunk tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen 
szabályzatban és a hatályos jogszabályokban, így különösen az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben, az európai parlament és a tanács 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 szóló 2016/679 rendeletében 
(általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott 
előírásoknak.  
 
Társaságunk az álláshirdetésre jelentkezésétől kezdve kezeli a jelentkező („Jelentkező”) személyes 
adatait a kiválasztási eljárás lefolytatása és a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony létesítése céljából. Az adatkezelés megkezdése előtt a Jelentkezőt jelen tájékoztató útján 
tájékoztatja a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések 
céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, valamint a Jelentkező adatkezelésekkel kapcsolatos 
jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.  
 
 

1. ADATKEZELŐ  
 
CSL Plasma Korlátolt Felelősségű Társaság   
székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 7. 2. em. 
cégjegyzékszáma: 01-09-193476,  
adószáma: 24992914-2-41, 
képviseli: Dr. Pankotai Tamás cégvezető 
e-mail: Iroda.Hungary@CSLPLASMA.COM 
honlap: https://www.cslplasma.hu/ 
„Adatkezelő” vagy „Társaságunk” 
 
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Stefan Weiß 
Email cím: privacy@cslbehring.com 
Levelezési cím: 
CSL Behring GmbH 
Philipp-Reis-Strasse 2 
65795 Hattersheim 
 
 

2. HATÁLY 
 

A jelen tájékoztató 2021.november 1 napjától hatályos. 
 

A jelen tájékoztató irányadó a Jelentkezőre, amennyiben a  Jelentkező a Társaságunknál meghirdetett 
állásra vagy pozíció betöltésére pályázik -  vagy konkrét állás meghirdetése nélkül - Társaságunkhoz 
közvetlenül ( a Társaság online felületein, postai vagy elektronikus úton, személyesen ), vagy közvetve 
(munkaerő-közvetítőn, más szervezet, személy útján vagy elektronikus állásportálon keresztül) 
önéletrajzot vagy személyes adatot tartalmazó egyéb dokumentumot („Pályázat”) juttat el, továbbá ha 
a Jelentkező felvételi, kiválasztási eljárása („Kiválasztás”) során Társaságunk a Jelentkező 
vonatkozásában személyes adatot kezel. 
 
 
 

3. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI 
 

Társaságunk a Jelentkező álláshirdetésére jelentkezése és Kiválasztása során általában a személyes 
adatok alábbi kategóriáit gyűjti és kezeli, amelyek a Jelentkezőtől vagy felhatalmazott harmadik 
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személyektől (munkaerő közvetítő, hivatalos szervek vagy nyilvános adatbázisok) származnak. 
(együttesen: Jelentkezői Adatok”): 
 
A Jelentkező 

1. neve, 
2. anyja neve, 
3. állandó lakcíme, 
4. tartózkodási helye, 
5. telefonszáma, 
6. e-mail címe, 
7. születési helye és ideje, valamint 
8. a feltöltött vagy elküldött fényképe, 
9. állampolgársága, 
10. végezettségére vonatkozó adatok 
11. korábbi munkahelyeire, munkatapasztalatára vonatkozó adatok 
12. kamarai tagságra vonatkozó adatok, 
13. a Pályázatban a Jelentkező által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok. 

 
Különleges adatok: 
 
Amennyiben a Jelentkező a Társaságunkkal a Pályázatában vagy a Kiválasztás során bármely módon 
és indokból különleges adatot közöl (pl. egészségi állapotával összefüggő adatként közli, hogy 
megváltozott munkaképességűnek minősül), abban az esetben a Jelentkező a Társaságunk részére a 
különleges személyes adat kezelésére vonatkozó kifejezett hozzájárulást automatikusan megadja. 
Társaságunk fenntartja a jogot arra, hogy az így közölt különleges adatokat haladéktalanul törölje, 
amennyiben az nem szükséges a pályáztatási és Kiválasztás lebonyolításához. 
 
 
Kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelés 
 
Amennyiben a Kiválasztás során a Jelentkező személyesen megjelenik Társaságunk székhelyén/ 
telephelyein, úgy a helyszíneken működő elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) felvételein 
szerepelhet a Jelentkező képmása.  
 
 
SARS-CoV-2- védőoltással kapcsolatos adatkezelés  
 
A 449/2021. (VII.29.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) alapján egészségügyi szolgáltatónál nem 
hozható létre foglalkoztatásra irányuló jogviszony olyan személlyel, aki a SARS-CoV-2 koronavírus 
elleni védőoltást („Védőoltás”) nem vette fel, kivételt képez ez alól az a foglalkoztatott, aki részére 
ellenjavallt a Védőoltás felvétele és ezt a megfelelő orvos által kiállított szakvélemény is alátámasztja.  
 
A Korm. rendelet értelmében a munkáltató felhívhatja a foglalkoztatottat a Védőoltás felvételének 
igazolására, amely célból jogosult a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány és az uniós 
digitális Covid-igazolvány / védettségi igazolvány vagy applikáció / a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított Védőoltásról szóló 
igazolás / az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány adatainak 
kezelésére, ha az a Védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított 
bejegyzést tartalmaz. A Korm. rendeletben foglaltak betartását a hatáskörrel rendelkező egészségügyi 
államigazgatási szerv hatósági jogkörében ellenőrzi. 
 
Mivel Társaságunk a Korm. rendeletben az egészségügyi szolgáltatókra előírt kötelezettség teljesítése 
miatt kizárólag Védőoltással rendelkező személyt foglalkoztathat és vele létesíthet erre irányuló 
jogviszonyt, ezért a Kiválasztás során a Jelentkező alábbi személyes adatait és különleges adatait kéri 
egy erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésével:  
 
Jelentkező neve, születési helye és ideje, anyja neve, a Védőoltást felvette / nem vette fel, felvett oltás 
esetén igazolásként bemutatott dokumentumok: a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolvány típusa és száma, a Védőoltás felvételét igazoló dokumentum típusa, száma, oltás 
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ellenjavallata esetén a Munkáltató szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa által 
kiállított orvosi szakvélemény száma / naplószáma, Jelentkező aláírása. 
 
Az igazolványokról és igazolásokról Társaságunk másolatot nem készít és nem tárol, kizárólag a fenti, 
erre vonatkozó nyilatkozatot kezeli. 
 
 

4.  ADATKEZELÉS CÉLJA, ADATOK FORRÁSA 
 
A Társaságunk által meghirdetett állás vagy meg nem hirdetett állás esetén benyújtott Pályázatokkal 
kapcsolatos adatkezelés esetén Társaságunk a Jelentkező személyes adatait a munkaerő Kiválasztási 
eljárásában való részvételének biztosítása, az álláshirdetéssel érintett álláshelyek betöltésére megfelelő 
leendő munkavállalók vagy megbízottak kiválasztása céljából kezeli. Bizonyos adatok a 
kapcsolatfelvételhez, illetve kapcsolattartáshoz (pl. név, elérhetőségek), mások (pl.  végzettség, 
munkatapasztalat) a kiválasztáshoz, illetve jogok, kötelezettségek meghatározásához (pl. születési idő 
az életkor alapján pótszabadság meghatározása) szükségesek.  
 
 
A Jelentkezők személyes adatai vagy közvetlenül a Jelentkezőktől származnak, azáltal, hogy a 
Jelentkező a Pályázat benyújtásával közvetlenül Társaságunk rendelkezésére bocsátja a személyes 
adatait, bizonyos esetekben munkaerő közvetítő ügynökségen vagy elektronikus állásportálon keresztül 
jutnak el Társaságunkhoz a Jelentkező személyes adatai, Pályázata. 
 
Társaságunk a székhelyén és telephelyein személy- és vagyonvédelmi okokból elektronikus 
megfigyelőrendszert (kamerarendszert) működtet. 
 
A Védőoltás felvételére vonatkozó információk kezelésének a célja a Társaságunkra irányadó 
jogszabályoknak való megfelelés biztosítása. 
 

5. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
 
Társaságunk a Jelentkező önkéntes hozzájárulása alapján kezeli a Jelentkező személyes adatait 
(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja), a Jelentkező különleges személyes adatait pedig a Jelentkező 
kifejezett hozzájárulása alapján (GDPR 9. cikk (2) bek. a) pontja.)  
 
 
A kamerarendszerhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a Társaságunk székhelyén és telephelyein a 
személy- és vagyonvédelem, mint az Adatkezelő jogos érdekének biztosítása (GDPR 6. cikk (1) f) 
pontja), amelynek jogszerűségét érdekmérlegelési teszt is alátámasztja. 
 
A SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás kapcsán kezelt személyes és különleges adatokat 
Társaságunk a 499/2021. (VII. 29.) Korm. rendeletben előírt jogi kötelezettség teljesítése, mint az 
Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése alapján kezeli. (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint a 
különleges adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) pontja, mint az Adatkezelőnek 
foglalkoztatást szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése, valamint az i) pont 
alapján az egészségügyi ellátás biztonságának a biztosítása érdekében kezeli.) 
 

6. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA  
 
A Társaságunk által meghirdetett álláslehetőség esetén benyújtott pályázatokkal kapcsolatos 
adatkezelés esetén Társaságunk a munkaerő-kiválasztási célból kezeli a megadott személyes adatokat 
a Kiválasztás lezárultáig, Ezt követően kizárólag a felvételt nyert Jelentkező személyes adatait kezeli a 
munkaviszony vagy megbízási jogviszony létesítése érdekében.  
 
Társaságunk munkaügyi jogvita esetén (pl. az érintett az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértésére hivatkozással eljárást kezdeményez) jogos érdeken alapuló jogalapra hivatkozással 
tárolja a Pályázatot a szükséges időtartamig.  
 
A kamerarendszer felvételeit Társaságunk 3 napig őrzi meg, ezt követően törlésre kerül, kivéve, ha a 
rögzített felvétel megőrzése bírósági vagy hatósági eljárásban való felhasználás miatt szükséges. 
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Társaságunk a Jelentkezők Pályázatait elektronikusan, illetve papíralapon kezeli. 
 

7. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK 
 
A Jelentkezők személyes adatainak megismerésére kizárólag a: Társaságunk munkaerő kiválasztási 
eljárásában résztvevő munkavállalói, megbízottai jogosultak, akiknek a feladatuk ellátásához 
elengedhetetlenül szükséges az adatokhoz való hozzáférés. Ezen személyek a személyes adatokat 
kizárólag a Társaságunk utasításainak megfelelően, feladatuk ellátásához szükséges módon 
használhatják, és kötelesek a személyes adatokat bizalmasan kezelni. 
 
Adatkezelő harmadik külső szervezet számára adatokat nem ad át, kivételt képeznek a jogszabályban 
előírtak, hatóságok által indított eljárások (pl. bírósági eljárás indul, rendőrségi megkeresés, 
egészségügyi államigazgatási szerv által indított hatósági eljárások stb.). 
 

8. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 
Társaságunk megfelelő biztonsági intézkedések bevezetésével gondoskodik arról, hogy megelőzze a 
személyes adatok véletlen elvesztését vagy felhasználását, a személyes adatok jogosulatlan 
módosítását, közzétételét, továbbá az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést. 
 
Társaságunk a feltételezett adatvédelmi incidensek kezelésére eljárásrendet vezetett be, és az 
esetlegesen bekövetkező incidensekről a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban 
értesíti a Jelentkezőt és az illetékes hatóságot. 
 

9. ADATTOVÁBBÍTÁS 
 
Társaságunk a Jelentkezők személyes adatait a cégcsoportba tartozó más társaságok részére 
továbbíthatja, akik az EU-n vagy az EGT-n ("Európa") kívül találhatóak, abból a célból, hogy 
megszerezzük a Vállalatcsoport vezetőségét a Jelentkező felvételéhez és bérezésének 
jóváhagyásához. 
 
A Jelentkezők személyes adatai kizárólag a GDPR rendelkezéseivel összhangban kerülnek 
továbbításra az Európán kívüli országokba, amely megköveteli az alábbi feltételek valamelyikének 
teljesülését: 
 

- az Európai Bizottság megállapította, hogy az adott ország biztosítja a személyes adatok 
megfelelő szintű védelmét (a GDPR 45. Cikkével összhangban); 

- az adattovábbítás a címzettnek a személyes adatok védelmére vonatkozó, kötelező erejű és 
kikényszeríthető kötelezettségvállalásán alapul (a GDPR 46. Cikkével összhangban); 

- az adattovábbítás kötelező erejű vállalati szabályok alapján történik (a GDPR 47. Cikkével 
összhangban); vagy 

- az adattovábbításra a GDPR-nak a személyes adatok EU-n kívülre történő továbbítására 
vonatkozó korlátozásai alól biztosított eltérések alapján kerül sor (a GDPR 49. Cikkével 
összhangban). 

 
10. JELENTKEZŐ JOGAI 

 
Az érintettek jogai  
 
A Jelentkező érintettként a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogosultságokkal 
rendelkezik: 
 
Átlátható tájékoztatás 
 
Az Adatkezelő köteles a Jelentkező részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást – 
a GDPR által meghatározott körben – a rendelkezésére bocsátani. E kötelezettségünknek jelen 
Adatkezelési Tájékoztató által teszünk eleget.  
 
Hozzáféréshez való jog 
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Az Adatkezelőtől az 1. pontban szereplő e-mail címen vagy Adatkezelő postacímén tájékoztatást kérhet 
a Jelentkező arra nézve, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatait, és ha igen kérhet egy 
részletes tájékoztatást, ami tartalmazza azt, hogy milyen okból, milyen adatait kezeli, mi a személyes 
adatok forrása, kivel közöli a kezelt adatokat, mennyi ideig őrizi meg a kezelt adatokat. 
Amennyiben kéri, ingyenesen átadjuk a Jelentkezőnek a kezelt személyes adatairól készített másolatot. 
A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat 
számíthat fel. 
 
Helyesbítéshez való jog 
 
Jelentkező kérésére a pontatlan személyes adatát helyesbítjük, kijavítjuk vagy kiegészítjük. 
 
Törléshez való jog 
 
Jelentkező kérheti, hogy késedelem nélkül töröljük a kezelt személyes adatait, ha 
• az adatkezelés célja már nem indokolja az adatai kezelését, 
• az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és visszavonja a hozzájárulását (és nincsen más jogalapja az 
adatkezelésnek), 
• tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 
• amennyiben az adatkezelés jogellenes, vagy 
• az adatok törlése jogszabály alapján kötelező. 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az Adatkezelőt terhelő jogi 
kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét 
érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek 
alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Amennyiben Jelentkező él ezzel a jogával és a jogszabályok szerint korlátozásnak van helye, ez 
esetben az Adatkezelő a személyes adatait kizárólag tárolja, azonban azokon egyéb műveleteket nem 
végez, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
 
a) Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Jelentkező 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) Jelentkező tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben. 
 Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a 
Jelentkező hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 
tájékoztatjuk Jelentkezőt. 
 
Adathordozhatósághoz való jog 
 
Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul vagy szerződés teljesítése érdekében szükséges 
és az adatkezelés automatizált módon történik, kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő. 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  
 
Tiltakozáshoz való jog 
 
Jelentkező a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése 
ellen, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul. Tiltakozása esetén a személyes adatait 
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csak akkor kezeljük tovább, amennyiben kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. 
 
Hozzájárulás visszavonásához való jog 
 
Jelentkező jogosult arra, hogy a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonja, a 
visszavonás azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 
 
Jelentkező a jogait az alábbi módokon gyakorolhatja: az 1. pontban szereplő elérhetőségekre küldött 
írásbeli kérelemben vonható vissza a hozzájárulás. 
 
Adatkezelői intézkedések 
 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított 
egy hónapon belül tájékoztatja Jelentkezőt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem 
összetettsége és a kérelmek száma figyelembevételével szükség esetén, ez a határidő további két 
hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a kérelme kézhezvételétől számított 
egy hónapon belül tájékoztatjuk. 
 
Amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, az Adatkezelő elektronikus úton adja meg Önnek 
a tájékoztatást (kivéve, ha másként kéri). 
 
Jogsértés esetén tehető lépések 
 
1. Ha Jelentkező úgy gondolja, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait a személyes adatok kezelése 
során, akkor lépjen kapcsolatba az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjével az 1. pontban szereplő e-
mail címen. 
 
2. Jelentkező a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a 
hatósághoz az alábbi elérhetőségen: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. 
 
3. Jelentkező a személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A 
per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek 
elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek.  
 
 
Budapest, 2021. október 29. 


