
 

 
 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT 

 
 
 

Alulírott, 
Név: ______________________________________________________________; 
Anyja neve: ____________________________________________; 
Lakcím: __________________________________________________________; 
Telefonszáma: _____________________________________________; 
mint álláskereső ügyfél vagy egyéb érintett1, 
 
jelen jognyilatkozat megtételével az álláskereső vagy egyéb érintett hozzájárulását adja személyes 
adatainak munkaközvetítés céljából történő kezeléséhez, tekintetel arra, hogy az adatkezelés – az 
általa adott megbízás nyomán köttetett – munkaközvetítői szerződés teljesítéséhez szükséges. 
 
Az álláskereső vagy egyéb érintett jelen nyilatkozat megtételével elismeri, hogy személyes adatait 
ezen nyilatkozat megtétele keretében kapott tájékoztatás alkalmával, illetve ezt követően (nem az 
érintettől gyűjtött adat esetén: a hozzájárulásával ..........................., mint adatkezelő) bocsátotta a 
Társaság, mint adatkezelő rendelkezésére. 
 
Jelen nyilatkozat megtételével feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy alulírott napon az 
AGISANTÉ Healthcare Recruitment Kft., mint adatkezelő nevében eljáró személytől az alábbi 
előzetes tájékoztatást kapta, így a fent leírtak alapján az adatszolgáltatással kapcsolatos teljes körű 
tájékoztatás megtörtént, melyet ezúton tudomásul vesz. 
 
Az álláskereső ügyfél vagy egyéb érintett felelőssége tudatában ezúton kijelenti továbbá, hogy a 
közölt adatok valósak és elfogadja az AGISANTÉ Healthcare Recruitment Kft. honlapján 
(www.agisante.com) közzétett, a jelen nyilatkozat megtételekor hatályos Adatkezelési és 
Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat.  
 
Ezúton nyilatkozom, hogy az adataim önkéntes szolgáltatásával valamint az adatkezeléssel 
kapcsolatos teljes körű tájékoztatás részemre megtörtént, azt megértettem és tudomásul veszem. 
 
 
……………………………………. (helység) ……………………....... (dátum) 
 
 
 
 
 
 _______________________ 
 Név:  
 Aláírás 
  

                                                           
1
 megfelelő rész aláhúzandó 



 

 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

SZEMÉLYES ADATOK AZ ÉRINTETTŐL SZÁRMAZNAK ESETÉRE 
 

(GDPR 13. CIKK) 
 
 
Az adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 
(általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 13. cikke (1) bekezdésére figyelemmel ezúton az 
alábbiakról tájékoztatja az álláskeresőt vagy egyéb érintettet: 
 

- Az adatkezelő elérhetőségei: 
 

o AGISANTÉ Healthcare Recruitment Kft. 
o Székhely: 1027 Budapest, Fő utca 80. 2. em. 9/A. 
o Cégjegyzékszám: 01-09-945133 
o A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
o Adószám: 22928131-2-4 
o Telefon: +36 1 302 2680 
o Fax: +36 1 224 0389 
o E-mail: info@agisante.com 
 

- Az adatkezelő képviselőjének elérhetőségei: 
 
o Guillaume Marie Daniel Bernard ügyvezető 
 

- A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja: 
 
o munkaközvetítés lebonyolítása és az érintettekkel való kapcsolattartás 
o a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

önkéntesség; 
 

- A személyes adatok címzettei, illetve azok kategóriái: 
 

- Tájékoztatás a személyes adatoknak adatkezelő által történő harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére történő továbbításáról: 

 

- Személyes adatok tárolásának időtartama: 
 
o Az adatkezelő a munkakereső ügyfelei adatait és az azokat tartalmazó iratokat az átvételt 

követő legfeljebb tíz évig tárolja abban az esetben, ha az álláskereső ezt kifejezetten, írásban 
nyilatkozva kéri azzal a céllal, hogy az adatkezelő ezen időszak alatt további állásajánlatokkal is 
megkeresse őt. Ha az álláskereső ezt nem kéri, vagy ezt kifejezetten elutasítja, úgy az 
adatkezelő a munkaadónak a munkajogviszony létesítéshez történő adatszolgáltatást követően 
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a munkakereső adatait nyomban törli a nyilvántartásából, és az iratait megsemmisíti. További 
tíz évre történő adatkezeléhez ismételten – ezen időszak elteltét megelőzően – nyilatkoztatja az 
adatkezelő a munkakeresőket a fent írt módon. Ha azok nem tesznek nyilatkozatot, vagy az 
adatkezelés ellen kifejezetten tiltakoznak, úgy ezen álláskeresők adatait és iratait az adatkezelő 
haladéktalanul törli és megsemmisíti; 

 
o Az egyéb szerződéses természetes személy partnerei adatait és iratait illetően – amennyiben 

azokra már nincs az adatkezelőnek szüksége a tevékenysége végzéséhez, úgy – nyomban, de – 
amenniyben ehhez a partner kifejezetten hozzájárul, úgy legfeljebb tíz év megőrzést követően 
– legkésőbb tizedik év eltelte után haladéktalanul megsemmisíti. A tízéves időtartam elteltét 
megelőzően – amennyiben ez szükségesnek mutatkozik – a partneri viszony 
meghosszabbításáról szóló döntés esetén annak magában kell foglalnia a partner 
adatkezeléshez való hozzájárulását is legfeljebb további tíz évre; 

 

o A számviteli és adójogszabályok rendelkezései értelmében a számviteli bizonylatokon 
rögzítésre kerülő adatokat – melyek az ügyfél vagy más befizető személy: neve, címe, fizetett 
összeg, dátum – az adatkezelő köteles kezelni, azaz megőrizni a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylat keletkezésétől számított 8 év 
időtartamig. Ezen adatok tekintetében adattovábbítás történik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
részére. Ezen bizonylatokat az adatkezelő nyolc év eltelte után haladéktalanul megsemmisíti, a 
rajtuk szereplő adatokat pedig törli, - kivéve a fent írt azon esetet, ha az ügyfél vagy partner 
adatának további kezelését kéri a fent írt célból és időtartamra; 

 

- Az álláskereső vagy más érintett adatkezeléssel összefüggő jogosultságai: az álláskereső vagy 
egyéb érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen, valamint adathordozhatósághoz való joggal is rendelkezik. A 
részletes szabályok az adatkezelő honlapján (www.agisante.com) megtalálhatók; 

 

- Tájékoztatás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) 
pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő 
visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét: az álláskeresőnek vagy más érintettnek akkor is jogában 
áll az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni, ha hozzájárulásukat adták 
személyes adataiknak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, vagy kifejezetten 
hozzájárultak a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatok egy vagy több 
konkrét célból történő kezeléséhez. Ilyen esetben az adatkezelő a személyes adatot 
haladéktalanul törli a nyilvántartásából; 

 

- A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Az egyéb közigazgatási vagy 
bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden álláskereső vagy egyéb érintett jogosult arra, 
hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a 
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint a 
rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogszabályi előírásokat. Magyarországon a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C); 

 



 

 
 

- A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy 
szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat 
megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás 
elmaradása: az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az a megbízás közvetítő általi sikeres 
teljesítéséhez nélkülözhetetlen, hiszen csak ezúton szerezhet a közvetítő információt az 
álláskereső kvalifikációjáról és szakismerete alapjairól; 

 

- a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 
vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír: az adatkezelő ilyen eljárást egyáltalán 
nem alkalmaz. 


