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Általános információk
Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72.-100.)
(a továbbiakban Pannonjob Kft., adatkezelő), és a PannonDiák Iskolaszövetkezet
(cégjegyzékszám: 07-02-001384 adószám: 24124962-2-07, cím: 8000 Székesfehérvár,
Berényi út 72.-100.), PannonSenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (cégjegyzékszám: 0702-001578 adószám: 26126207-2-07 cím: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72.-100.), mint
közös adatkezelők, magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen adatvédelmi tájékoztató
tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés a jelen adatkezelési
tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelel. Közös
adatkezelők a közös adatkezelésben megállapodva kijelölik a Pannonjob Kft-t, mint az
érintettek felé tájékoztatást tevő, valamint jogérvényesítés esetén eljáró felet azzal a
megjegyzéssel, hogy hírlevelet bármelyik adatkezelő küldhet az érintettek számára a többi
adatkezelő előzetes értesítése mellett. A Pannonjob Kft. kijelenti, hogy a közös
adatkezelésben részt vevő felek a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek
minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát
megóvja.
Az adatkezelés elveit jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely összhangban van az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakkal:
 Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. tv;
 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól (Grt.).
Fogalommeghatározás
Fogalom meghatározása
Érintett: bármely, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja,
Közös adatkezelők: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő
közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.
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Közös adatkezelők elérhetőségei:
Név: Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Cégjegyzékszám: 07-09-002337
A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11102481-2-07
Telefon: 06-22-554-190
E-mail: info@pannonjob.hu
Név: PannonDiák Iskolaszövetkezet
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Cégjegyzékszám: 07-02-001384
A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24124962-2-07
Telefon: 06-22-554-170
E-mail: info@pannondiak.hu
Név: PannonSenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Cégjegyzékszám: 07-02-001578
A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26126207-2-07
Telefon: 06-22-554-170
E-mail: info@pannonsenior.hu

A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama és köre
Üzleti kapcsolatok, ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel
A közös adatkezelők meglévő és potenciális ügyfelei és/vagy a velük kapcsolatban álló
személyek üzleti kapcsolattartási adatait az alábbi szakaszban részletezett célokból gyűjti („A
személyes adatok felhasználása”). Az üzleti kapcsolattartási adatokat ügyfélkapcsolat-kezelő
rendszerben gyűjtjük és tároljuk („CRM”).
A kapcsolattartási adatok gyűjtését és ezen személyes adatoknak a CRM-ben történő
rögzítését a közös adatkezelők munkavállalói kezdeményezik (pl. Pannonjob Kft. valamely
munkavállalója, akihez ügyfél megkeresés érkezik valamely, a Pannonjob Kft. által biztosított
szolgáltatással kapcsolatban), vagy azok automatikusan kerülnek feltöltésre az Érintett által
kitöltött hozzájáruló nyilatkozat alapján,(pl. hírlevél külön feliratkozás, rendezvény során
kitöltött adatlap) vagy az ajánlatkérési web felületen feltüntetett adatok alapján, és a rögzített
adatok tartalmazzák a nevet, a munkáltató nevét, a személy beosztását, telefonszámát, e-mail
címét és egyéb üzleti kapcsolattartásra szolgáló adatokat. Emellett a CRM a közös
adatkezelők munkavállalói és a kontaktszemélyek vagy harmadik felek közötti interakciókat
érintő adatokat a közös adatkezelők e-mail- (feladó neve, címzett neve, dátum és időpont) és
naptárrendszerekből (szervező neve, résztvevő neve, az esemény dátuma és időpontja) is
gyűjthet.
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Adatkezelés célja: Az üzleti kapcsolatokra vonatkozó személyes adatok a közös adatkezelők
munkavállalói számára láthatók és felhasználhatók. Ezen adatok a következő célokra
használhatók fel:
 üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, irányítása és fejlesztése,
 tájékoztatás nyújtása cégünkről és szolgáltatásainkról,
 kapcsolattartási információk rendelkezésre bocsátása a közös adatkezelők
munkavállalói számára szolgáltatások teljesítése, ajánlatok, stb. céljából,
 a kontaktszemélyek és az Érintett közötti kapcsolat jellegének leírása,
 analitikák készítése, ide értve a közös adatkezelők vezetése számára készülő
kimutatásokat, mint pl. a trendekkel kapcsolatos kimutatások, értékesítési információk
és az üzleti célok teljesítése érdekében tett előrehaladás.
Adatkezelés jogalapja:
Amennyiben a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben
az érintett szerződő fél, mint például a Pannonjob Kft. által igénybe vett szolgáltatások vagy
ügyfeleink számára történő szolgáltatásnyújtás esetén megvalósuló adatkezelési
tevékenységek, az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében történik.
Személyes adatait jogos érdekeink alapján is kezelhetjük. Így például kezelhetjük adatait
annak érdekében, hogy amikor a honlapunkon tranzakciót bonyolít le (pl. hírlevélre
feliratozik) megvédjük a csalástól és biztosítsuk, hogy a honlapunk és rendszereink
biztonságosak.
Az üzleti kapcsolataink személyes adatainak gyűjtése jogos gazdasági érdekeinken alapszik.
Amikor személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, figyelembe vesszük és
mérlegeljük ennek Önre gyakorolt (mind pozitív, mind negatív) hatását, és az Ön adatvédelmi
jogszabályok által biztosított jogait. Jogos gazdasági érdekeink nem élveznek automatikusan
elsőbbséget az Ön érdekeivel szemben, személyes adatait nem használjuk fel olyan
tevékenységekhez, ahol érdekeinkhez képest elsőbbséget élveznek az Önre gyakorolt hatások
(kivéve, ha Ön hozzájárulását adta vagy ha azt jogszabály előírja, vagy megengedi).
A személyes adatok kezelése általában nem hozzájárulás alapján történik (mivel általában
tudunk valamely más jogalapra támaszkodni), amikor azonban az Ön hozzájárulása szükséges
az adatok kezeléséhez, kérni fogjuk az Ön kifejezett hozzájárulását, mint például hírlevélre
történő feliratkozás vagy rendezvényekre történő regisztráció esetén.
Kezelt adatok: Érintett neve, az Érintett munkáltatójának neve, az Érintett beosztása,
telefonszáma, e-mail címe és egyéb üzleti kapcsolattartásra szolgáló adatok.
Adatkezelés időtartama: A személyes adatok a CRM-ben annyi ideig kerülnek tárolásra,
amíg fennáll az Érintett és a közös adatkezelők közötti üzleti kapcsolat, vagy amíg az a fenti
célok közül bármelyik érdekében szükséges (pl. amíg az Érintettel a fent megjelölt célok
tekintetében kapcsolatban állunk vagy ezen kapcsolatra vonatkozó adatot nyilvántartásunkban
tárolni szükséges).

A személyes adatok tárolása, biztonsága
A rendelkezésünkre álló minden adat biztonságát rendkívül szigorú intézkedésekkel védjük.
Betartjuk a nemzetközileg elfogadott biztonsági szabványokat és a bizalmas ügyféladatokhoz
kapcsolódó információbiztonsági irányítási rendszerünk ISO/IEC 27001:2013 független
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tanúsítvánnyal rendelkezik. Az adatvédelemre, a titoktartásra és a biztonságra vonatkozóan
belső szabályozást, eljárásokat és képzéseket magában foglaló keretrendszert alakítottunk ki
és a rendelkezésünkre álló adatok biztonsága érdekében a hozott intézkedéseket rendszeresen
felülvizsgáljuk.
A Pannonjob Kft, mint adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok
biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
A Pannonjob Kft, mint adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen
személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat
ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai,
illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az
adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
A Pannonjob Kft, mint adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az
adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást
Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.
A Felhasználó/Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való
megadása esetén – annak ellenére, hogy az a Pannonjob Kft, mint adatkezelő az adatokhoz
való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági
eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem
garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő
bekövetkezése esetén a Pannonjob Kft, mint adatkezelő nem felelős ilyen jellegű
adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál/Érintettnél ezen
okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Felhasználó/Érintett is megadhatja
személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is
felhasználhatják.

Érintettek jogai és joggyakorlás módja
1. Az érintettek meghatározott jogokkal rendelkeznek saját személyes adataik tekintetében és
az adatkezelők kötelesek lehetővé tenni ezen jogok érvényesítését.
2. A tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés: Az érintetteknek joga van
ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen a kezelt adatokról, továbbá, hogy hozzáférjen az általunk,
mint Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. Amennyiben ezt a jogát gyakorolni
kívánja, kérjük, küldjön e-mailt nekünk az info@pannonjob.hu címre.
3. A személyes adatok helyesbítése: Az általunk kezelt személyes adatok frissítése vagy a
hiányos adatok kiegészítése céljából, kérjük, küldjön e-mailt számunkra az
info@pannonjob.hu e-mail címre.

Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-002337
Céget nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező nyilvántartási szám: 4376-4./2003.
Intézmény felnőttképzési tevékenység engedély nyilvántartásba vételi száma: E-000287/2014

Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

4. Hozzájárulás visszavonása: A személyes adatok kezelése általában nem hozzájárulás
alapján történik (mivel általában egy másik jogalapra támaszkodhatunk), amikor azonban
az adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintettnek jogában áll
hozzájárulását bármikor visszavonni. Személyes adatainak általunk történő kezeléséhez
adott
hozzájárulásának
visszavonásához,
kérjük,
küldjön
e-mailt
a
leiratkozas@pannonjob.hu címre, amennyiben pedig nem kíván a továbbiakban emaileket kapni kattintson a tőlünk kapott e-mailben található leiratkozás linkre.
5. A törléshez való jog: Az érintett kérheti adatainak törlését, ez jelen esetben a hírlevél
adatbázisból történő törlést jelenti és lényegében a hírlevél küldés hozzájárulásának
visszavonásával egyezik meg. Ha a törlés jogával kíván élni, kérjük, küldjön e-mailt a
leiratkozas@pannonjob.hu címre.
6. A korlátozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy korlátozza az adatkezelést, ha
valamelyik feltétel fennáll:
6.1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
6.2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
6.3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
6.4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint 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.
7. A tiltakozáshoz való jog: tekintettel arra, hogy a tiltakozás jogának feltételei nem állnak
fenn, az érintettek nem tudnak ezzel a joggal.
Az érintettek egyéb jogai
8. A fentiekben részletezett jogok kívül az érintetteknek egyéb jogai is lehetnek a személyes
adatokkal kapcsolatban. Amennyiben ezen jogok bármelyikével élni kíván, kérjük,
küldjön e-mailt az info@pannonjob.hu címre, és ha jogérvényesítés nem ütközik
korlátokba,
Panaszok, jogorvoslati lehetőségek
9. A személyes adatok általunk történő felhasználásával kapcsolatos esetleges panaszait - a
panasz részleteivel együtt – kérjük e-mail útján küldje meg az info@pannonjob.hu címre,
vagy forduljon közvetlenül az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez:
Név: Dr. Bölcskei Krisztián
Telefon: +36 31 781 20 12
e-mail: info@adatvedelmiauditor.hu
10. Minden beérkező panaszt kivizsgálunk és megválaszolunk.
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11. Joga van továbbá panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulni, amennyiben vélelmezi, hogy
sérültek a jogai. A jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos
további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezesrendje.html.

Egyéb információk
1. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a Pannonjob Kft., A Pannondiák
Iskolaszövetkezet és a PannonSenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet weboldalán, a
www.pannonjob.hu, www.pannondiak.hu, www.pannonsenior.hu címek alatt. A közös
adatkezelők fenntartják maguknak a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az
esetleges változásokról az érintettek minden esetben kellő időben tájékoztatást kapnak.
2. Amennyiben jelen adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük,
írja meg nekünk az info@pannonjob.hu e-mail címre.
A jelen, hírlevél küldéssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató 2018. május 24-én került
elfogadásra.
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