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Adatkezelési tájékoztató 
 
Mi a célja ezen adatkezelési tájékoztatónak? 
 
A jelen tájékoztató célja, hogy a TIMAC AGRO HUNGÁRIA Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2., 
cégjegyzékszám: Cg. 13-09-107242, adószám: 13541985-2-13, a továbbiakban: 
Timac Agro, Adatkezelő) az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt 
egyértelműen és részletesen tájékoztassa a személyes adatok kezelésével 
kapcsolatos minden tényről. 
 
Az adatvédelem rendkívül fontos számunkra, és szeretnénk átláthatóságot biztosítani 
azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait és hogyan 
dolgozunk azokkal. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót, és amennyiben bármiféle 
kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal! Az adatkezelés az Ön önkéntes 
hozzájárulásán alapul, és minden esetben összhangban van az irányadó 
jogszabályokkal, az Adatkezelő etikai és megfelelőségi (compliance) 
elkötelezettségével. 

A jelentkezési nyomtatvány kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Timac Agro 
Hungária Kft. mint Adatkezelő adatait kezelje és feldolgozza. 

 

Milyen adatokat kezelünk, milyen célból, milyen jog alapon és 
mennyi ideig? 
 
Az adatkezelés célja, hogy az Ön személyes adatait a Timac Agronál történő 
munkavégzés érdekében toborzás céljából kezeljük, nyilvántartsuk és Önt a Timac 
Agronál történő munkavégzés céljából állásajánlattal, álláslehetőségre vonatkozó 
tájékoztatással vagy hirdetéssel megkeressük. 
 
Az általunk végzett adatkezelés önkéntes, azaz az Ön hozzájárulásán alapul és az Ön 
által a honlapon történő jelentkezés során megadott alábbi adatokat kezeljük: 

� E-mail cím, 
� Elérhetőség, 
� Önéletrajz és abban szereplő adatok.  

A fentebb írtaknak megfelelően az Ön személyes adatait toborzási, illetve kiválasztási 
célból kezeljük az alábbiak szerint: 

� adatkezelésünkre sor kerülhet annak érdekében, hogy eldönthessük, hogy 
Ön tapasztalata és képzettsége alapján megfelel-e bármely, a Timac Agro-
nál megüresedő pozícióra. Ebben az esetben, ha van az Ön számára 
alkalmas nyitott pozíciónk, arra közvetlenül felhívjuk a figyelmét.  

� adatkezelésünkre sor kerülhet annak érdekében is, hogy eldöntsük, hogy az 
Ön által benyújtott pályázat megfelel-e a meghirdetett állás feltételeinek.  
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Az adatlapon kötelezően kitöltendő megjegyzéssel feltüntetett adatok az online 
jelentkezés elemzéséhez szükségesek. Amennyiben ezek nem kerülnek kitöltésre, 
nem tudja benyújtani jelentkezését. 

Kérjük bizonyosodjon meg arról, hogy az irányadó magyar jogszabályok ilyen 
rendelkezésének hiányában a jelentkezésének részeként ne adjon közvetlenül meg 
különleges adatot, vagy ne csatoljon különleges adatot tartalmazó mellékletet. 

Különleges személyes adatnak minősül a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a 
politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 
az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes 
adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 
valamint a bűnügyi személyes adat, illetve a biztosítási előélet és a 
társadalombiztosítási azonosító. 

Az adatkezelés időtartama: az Ön adatait legfeljebb az Ön legutóbbi álláspályázatra 
jelentkezési tevékenységétől számított 2 évig (a személyes felületére történő 
bejelentkezése, önéletrajza frissítése, álláshirdetésre történő jelentkezés, stb.) vagy 
az Ön törlésre vonatkozó kéréséig kezeljük. 
 

 
Ki kezeli az Ön adatait és kikkel osztjuk meg azoka t? 
 
Az Ön személyes adatait kizárólag a Timac Agro Hungária Kft. kezeli adatkezelőként. 
A vonatkozó jogszabályok ellenkező rendelkezése hiányában az Ön személyes 
adatait harmadik felekkel nem osztjuk meg. 
 
Az Ön által megadott személyes adatokat az EU tagállamain belül kezeljük, és azok 
nem kerülnek harmadik országba továbbításra. Csak természetes személyek 
dolgoznak a kiválasztási folyamatban és csak nekik (kiválasztási/toborzási részleg, 
HR, vezetőség és igazgatók) van hozzáférésük ezen információkhoz. 
 

Milyen adatvédelmi jogok illetik meg Önt? 
 
Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelmi jogaival. Ennek 
érdekében az alábbiakban igyekszünk felsorolni, hogy milyen adatvédelmi jogokkal 
élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérés jo ga:  
Elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük 
személyes adatait, így különösen az adatkezelés köréről, céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról vagy az adatfeldolgozó személyéről. 

Az adat helyesbítési jog:  
Amennyiben az általunk kezelt adatok nem felelnek meg valóságnak, Ön kérheti tőlünk 
az adatai helyesbítését. 
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A törléshez vagy zároláshoz való jog: 
Mivel önkéntes adatkezelésről van szó, Ön kérheti, hogy az általunk kezelt személyes 
adatait töröljük vagy zároljuk. Kötelesek vagyunk az Ön adatait törölni, zárolni az 
alábbi esetekben: 
 

� az adatkezelés jogellenes 
� az adatkezelés célja megszűnt 
� Ön kérte az adatok törlését, Ön visszavonta a személyes adatok kezelésére 

adott hozzájárulását 
� az Ön általunk kezelt személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot 

jogszerűen  nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki 
� azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

elrendelte 
 

A hozzájárulás visszavonásához való jog:  
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat a lenti 
elérhetőségeken.  
 
Tiltakozáshoz való jog:  
Mivel önkéntes adatkezelésről van szó, Ön tiltakozhat az ellen, hogy személyes 
adatait kezeljük a törvényben meghatározott esetekben. Amennyiben az Ön 
tiltakozása jogos, megszüntetjük az adatkezelést és az Ön adatait zároljuk.  
 
Amennyiben szeretné mélyebben megismerni az Önt megillető adatvédelmi jogokat, 
az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat az Infotv. 14-19.§, valamint a 21.§ 
tartalmazza. 
 
Adathordozhatósághoz való jog: 
Önnek joga van az adathordozhatósághoz, vagyis a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait tagolt, széles körben használt 
géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve, kérésére az adatait egy másik 
adatkezelőnek továbbítjuk. 
 
Hová fordulhat kérdésével, panaszával?  
 
Személyes adatai kezeléséért a Timac Agro felel a működésünkre vonatkozó 
valamennyi szabály, így az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett. 
 
Ha bármilyen kérdése, aggodalma vagy panasza merül fel a jelen adatvédelmi 
tájékoztatással vagy az adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban vagy a 
hozzájárulását kívánja visszavonni, forduljon bizalommal hozzánk a következő 
elérhetőségeken: 

Timac Agro Hungária Kft. 
Cím: 2040 Budaörs, Gyár utca 2. 

E-mail: hr@hu.timacagro.com 
Telefonszám: +36 23 889-719   
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Jogait bármikor gyakorolhatja azáltal, is hogy e-mailt küld társaságunk adatvédelmi 
tisztviselőjének (DPO) az alábbi címre: dpo@hu.timacagro.com.  

Megkeresésére igyekszünk a legjobb tudásunk szerint, a lehető leggyorsabban, de 
legfeljebb 25 napon belül válaszolni. Amennyiben Ön az adatai kezelése ellen 
tiltakozik, akkor válaszunkat 15 napon belül küldjük meg Önnek. 
 
Ha panaszt tett, és nem elégedett a válaszunkkal vagy kérését elutasítottuk vagy úgy 
érzi, hogy az Ön adatvédelmi jogai egyéb módon megsértésre kerültek, panaszával, 
kérésével az alábbi helyekhez fordulhat: 
 

� Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 
 

� Jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az 
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, 
a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása 
szerint a Timac Agro székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható 

 
A Timac Agro székhelye szerint illetékes törvényszék: 

  Budapest Környéki Törvényszék 

  Postacím: 1443 Budapest, Pf. 175. 

  Cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101 

 

 


