Adatvédelmi tájékoztatás
A KION GROUP AG örömmel fogadta érdeklődését vállalatunk és termékeink iránt. A következőkben
tájékoztatjuk Önt személyes adatainak a KION GROUP AG és leányvállalatai (együtt: „KION“) általi
kezeléséről pályázói portálunk használata során.
Személyes adat az összes olyan adat, ami személyesen Önre vonatkoztatható és amelynek alapján Ön
azonosítható. Az Ön személyes adatainak kezeléséért közösen felelős általában a KION azon társasága,
amelynek állására Ön pályázik, akárcsak a KION GROUP AG.

Mely információkat gyűjtjük?
Karrier-oldalunkon kereshet a betöltetlen állások között, anélkül hogy személyes adatokat közölne velünk.
Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy weboldalunkon sütiket használunk, amelyek meghatározott
adatokat gyűjtenek felhasználóinkról, pl. milyen gyakran lett egy meghatározott oldal elindítva (további
információkat süti-irányelveink tartalmaznak az Our Privacy Statement | KION GROUP AG címen).

A pályázati folyamathoz az alábbi adatokra van szükségünk:
Ha létrehozza profilját vagy pályázik, közölnie kell velünk személyes adatait, mint pl.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Megszólítás (úr/asszony)
Cím
Utónév, vezetéknév
Cím (irányítószámmal együtt)
Telefonszám(ok)
E-mail cím
Szakmai háttér
Szakképzettségek, beleértve a nyelvismereteket
Fogyatékosság mértéke

A nekünk közvetlenül rendelkezésünkre bocsátott információk mellett más forrásokból is gyűjthetünk adatot,
például olyan weboldalakról, amelyeken Ön személyes adatait önként nyilvánosan elérhetővé tette (pl.
LinkedIn.com).
Néhány országban kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt azon jogszabályi alapokról, amelyek lehetővé teszik
nekünk személyes adatainak gyűjtését és kezelését. Azért gyűjtjük adatait, hogy szerződést kössünk Önnel,
vagy mert az a KION Group AG mint munkaadó jogos érdekében áll.

Adatok, amelyeket Ön közöl velünk
Amennyiben Ön a pályázati folyamatban olyan további személyes adatot közöl velünk, amelyek lekérdezése
nem közvetlenül a pályázati folyamat számára történik, akkor azokat az állás betöltéséhez fűződő jogos
érdekünk alapján szintén kezeljük.
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Hogyan használjuk fel személyes adatait?
Az Ön által megadott adatokat a pályázati folyamat végrehajtására használjuk a KION-nál, valamint
elemzési célra. Ennek részletei:
-

Azért kezeljük adatait, hogy alkalmasságát a hozzánk való felvételre, valamint a következő
interjúkban és/vagy értékelésekben megítéljük. Ez érvényes mind arra az állásra, amelyre pályázik,
mind a hasonló potenciális állásokra vállalatunknál. Az Ön által küldött információk és minden
további levelezés másolatát megőrizzük, hogy pályázatát a folyamatban továbbvigyük, valamint hogy
toborzási folyamatainkat rögzítsük (további részletek a „Meddig őrizzük meg személyes adatait"
részben);

-

Statisztikai adatgyűjtéshez engegélyünk van adatainak anonimizálására és összefoglalt formában
való felhasználására.

-

Pályázatának megtárgyalására lehetséges, hogy e-mailben vagy telefonon is megkeressük.

-

Sikeres pályázat esetén személyes adatait fel fogjuk használni a munkaszerződéses viszony
megalapozására és ezen adatok megfelelő tárolására rendszereinkben.

Személyes adatai külföldre kerülnek és ki a felelős az adatkezelésért?
Ha Ön állásra pályázik a KION-nál, akkor személyes adatait a GDPR 26. cikke szerint ún. közös kezelők
keretében kezeli
•
•

a KION GROUP AG, székhelye Frankfurt/Main, Németország
a megfelelő KION leányvállalat abban az országban működő székhellyel, amelyben az Ön által
megpályázott állás van.

Az egyes adatkezelésért felelősök áttekintése, valamint azok mindenkori kötelezettségei itt találhatók.
Amennyiben a fent nevezett célok egyikének eléréséhez szükséges személyes adatainak továbbítása olyan
országba, ahol más adatvédelmi szabályok érvényesek, mint abban az országban, ahol Ön tartózkodik,
akkor szerződéses vagy más megfelelő óvintézkedést tettünk annak biztosítására, hogy adatai világszerte
azonos szabályok szerint legyenek védve.

Kinek adjuk tovább az Önre vonatkozó információkat?
Amennyiben az állás betöltésénél szolgáltató támogatott bennünket és Ön ezen az úton pályázott, akkor
önéletrajzát és egyéb részleteket az a megbízott személyzeti tanácsadás továbbítja nekünk, amely abban az
országban működik, ahol Ön pályázik. Az Ön összes személyes adatát, amit ettől a szolgáltatótól kaptunk, a
jelen adatvédelmi tájékoztatással összhangban fogjuk kezelni. Arról, hogyan kezeli a személyzeti
tanácsadás az Ön személyes adatait, a megfelelő szolgáltató ad Önnek információt.
A fent nevezett célok eléréséhez személyes adatait olyan személyes adatokkal is megosztjuk, akik ebben
támogatnak bennünket. Ennek során szerződéses megállapodásokkal gondoskodtunk arról, hogy ezek a
szolgáltatók a személyes adatokat kizárólag utasításaink szerint és a fent nevezett célok eléréséhez
kezeljék. Itt az adatkezelés biztonságának megfelelő szintje biztosított.
A KION-on belül személyes adatait a HR-osztály releváns személyeknek, a felvevő feletteseknek, valamint,
amennyiben szükséges, az üzletág vagy a személyzeti osztály további releváns személyeinek adjuk tovább.
Előfordulhat, hogy adott körülmények között személyes adatait a KION-on belül vagy kívül jogi vagy
szabályozási okokból vagy a kockázatkezelés céljára közzé kell tennünk, pl. ha egy bíróság, a rendőrség,
egy másik bűnüldöző hatóság vagy egy felügyeleti hatóság erre felszólít bennünket.
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Milyen jogaim vannak?
Amennyiben a KION kezeli az Ön személyes adatait, a KION Group AG-t vagy a megfelelő leányvállalatot,
amelynél Ön pályázik, Ön
-

kérheti, hogy az Ön általunk birtokolt személyes adatainak másolatát rendelkezésére bocsássuk,

-

tájékoztathat bennünket személyes adatainak esetleges változásairól, vagy kérheti az Ön általunk
birtokolt személyes adatainak korrekcióját,

-

meghatározott helyzetekben kérheti, hogy Ön általunk birtokolt személyes adatait töröljük, zároljuk,
kezelését korlátozzuk, vagy ellentmondjon annak a konkrét módnak, ahogyan mi az Ön személyes
adatait használjuk.

-

meghatározott helyzetekben kérheti, hogy a nekünk adott személyes adatait harmadik személynek
továbbítsuk;

Ön ezenfelül:
-

egy megadott beleegyezést bármikor az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban visszavonhat
és

-

személyes adatainak felhasználása ellen bármikor az érvényes jogszabályok szerint kifogást
emelhet, amennyiben mi az Ön személyes adatait jogos érdek vagy alapján, vagy közérdekből
kezeljük.

A jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos, jogai egyikével való élésre vonatkozó összes érdeklődés
vagy bármely panasz esetén kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a dataprotection@kiongroup.com címen. Ön
a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat.

Hogyan védjük személyes adatait?
A KION folyamatosan tesz alkalmas műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket, hogy az Ön
személyes adatait manipulációval, részbeni vagy teljes elvesztéssel és harmadik személy illetéktelen
hozzáférésével szemben a lehető legátfogóbb módon védjük. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai
fejlődésnek megfelelően folyamatosan tökéletesítjük.
Az üzemeltetési környezet biztosítása mellett ezen a weboldalon titkosítási eljárást alkalmazunk. Ez azt
jelenti, hogy az Ön által közölt összes személyes adatot, beleértve az Ön fizetési adatait is, az általánosan
szokásos és biztonságos Standard SSL protokollal (Secure Socket Layer) továbbítjuk, hogy megelőzzük az
adatokkal való visszaélést harmadik személy által. Az SSL biztonságos és kipróbált szabvány, ami pl. az
online banking esetén is használatos. A biztonságos SSL-kapcsolatot többek között arról ismerheti fel, hogy
böngészője állapotsorában a lakat-szimbólum zárt és a címsor kezdetén „https“ áll.
Ennek ellenére felhívjuk a figyelmet arra, hogy az internet-alapú adatátvitel alapvetően biztonsági réseket
tartalmazhat (pl. az e-maillel végzett kommunikáció esetén), így nem garantálható az adatok abszolút
védelme harmadik személy általi hozzáféréssel szemben.
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Meddig őrizzük személyes adatait?
Ha Ön egy meghatározott állásra pályázik, akkor adatait a jogalap megszűnéséig tároljuk. Ez a helyzet
általában akkor, ha jogi és szabályozási okból nincs kötelezettségünk az adatok tárolására. Amennyiben
megadta hozzájárulását a meghosszabbított adattároláshoz, akkor megengedett számunkra ezen adatok
tárolása az előzőekben említett időszakon túl hozzájárulása időtartamára.

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?
KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon +49 69 20 110 0
E-mail info@kiongroup.com
Web www.kiongroup.com

