
 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ  

EDENPEOPLE – TOBORZÁS/KÜLSŐ MUNKAERŐFELVÉTEL  
  
Az EdenPeople az Edenred új, külső munkaerőfelvételre szolgáló moduljával bővült, mely modul célja a 
jelentkezések és lehetséges jövőbeni pályázók menedzselésének elősegítése és összehangolása. A külső 
munkaerőfelvételre szolgáló modulhoz a következő érintettek férnek hozzá:  

 potenciális pályázók  

 más által ajánlott jelöltek  

 az Edenred által meghirdetett állásokra jelentkező külső pályázók  
Ezen tevékenység részeként az Ön néhány személyes adatát az Edenred kezeli. Ezért a jelen tájékoztató célja, 
hogy tájékoztassa Önt az általunk a külső munkaerőfelvétel modul keretén belül gyűjtött személyes adatokról és 
azok felhasználásáról.  
  
Az adatkezelő  
Az EdenPeople-ben feldolgozott személyes adatai adatkezelője az Edenred Magyarország Kft. (Edenred), 
székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 3. em.  

  
A gyűjtött személyes adatok csoportjai  
Az Edenred adatkezelőként ezúton tájékoztatja Önt, hogy az EdenPeople-ön keresztül az 
alábbiakban jelölt kategóriáktól függően a következő személyes adatokat gyűjti:  
  
  

 Potenciális pályázók  

 személyazonosságával kapcsolatos adatai (azaz családi név és utónév stb.)  

 kapcsolattartási adatai (azaz magán e-mail-cím és magán telefonszám stb.)  

 szakmai életével kapcsolatos adatai (azaz életrajz és szakmai jártasság stb.)  
Személyes adatait az Edenred közvetett módon, manuálisan a következőkön keresztül is 
gyűjtheti: LinkdIn profil, külső ügynökségek jelöltjei, networking esemény, felsőoktatási fórumok, 
ajánlott profilok, álláskereső oldalakon történő keresés vagy korábbi jelentkezések révén.  
  

 Más által ajánlott jelöltek  

 személyazonosságával kapcsolatos adatai (azaz családi név és utónév stb.)  

 kapcsolattartási adatai (azaz magán e-mail-cím és magán telefonszám stb.)  

 szakmai életével kapcsolatos adatai (azaz életrajz és szakmai jártasság stb.)  
  

Személyes adatait az Edenred közvetlenül, az ajánlási folyamat során gyűjti, azaz vállalatunk nyitott 
pozíciójára egy Edenred alkalmazott ajánlotta az Ön profilját.  

  

 Külső pályázók  

 személyazonosságával kapcsolatos adatai (azaz családi név és utónév stb.)  

 kapcsolattartási adatai (azaz magán e-mail-cím és magán telefonszám stb.)  

 szakmai életével kapcsolatos adatai (azaz életrajz és szakmai jártasság stb.)  

 amennyiben létrehozott egyet, akkor a felhasználói fiók adatai (azaz felhasználónév, 
jelszó, adott esetben pedig az állásajánlatra vonatkozó értesítés stb.)   

 pályázatára vonatkozó információk (azaz kért javadalmazás, a pályázat státusza stb.)  
Személyes adatai közvetlenül a jelentkezési lap és a felvételi eljárás során előforduló egyeztetések 
révén kerülnek gyűjtésre.  
  

Az adatkezelés célja  
Az Edenred a következő célokból kezeli az Ön személyes adatait:  

  
 Potenciális pályázók és a mások által ajánlottak menedzselése  

 potenciális jövőbeni jelentkezők azonosítása  

 az EdenPeople-ben történő jelentkezések előmozdítása  

 Külső jelentkezők menedzselése   



 
 a toborzási/munkaerőfelvételi folyamat sikeres lefolytatásának támogatása  

 annak ellenőrzése, hogy a jelölt profilja megfelel-e a felkínált pozíció elvárásainak  

 annak ellenőrzése, hogy a külső pályázó profilja megfelel-e egy jövőbeni pozíció elvárásainak 
(jelöltállomány-menedzselés)  

 a pályázók rálátást nyernek jelentkezésük folyamatára és előzményeire   

 a jelöltek megkeresése őket érdekelhető állásajánlatokkal  

 lehetővé teszi a felvételi eljárás sikeres lefolytatását  

 biztosítja a felvételi eljárás jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelését  

  
  
Az adatkezelés jogalapja  
Ezen személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységek jogi alapjai a következők:  
  

 Potenciális pályázók és a mások által ajánlottak  
Az Edenred jogos érdeke a potenciális, jövőbeni pályázók - akik profilja érdekesnek tűnhet a toborzó 
számára - azonosítása, valamint a meghirdetett állásajánlatokra történő jelentkezésük ösztönzése.   

  

 Külső jelentkezők  

 A toborzási folyamathoz kapcsolódó szerződéskötést megelőző lépések (azaz annak 
ellenőrzése, hogy a profil megfelel-e a vállalat igényeinek) magukban foglalják a személyes 
adatok kezelését annak érdekében, hogy a felvételi eljárás lépéseit és a jelentkezés kiértékelését 
egyben kezeljük.  

 A felvételt megelőző lépés az Edenredre vonatkozó jogi kötelezettségeknek (a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény) való megfelelésen alapul.  

 Az Edenred jogos érdeke azon jelentkezők állásajánlattal történő megkeresése, akik 
érdekesnek tűnnek számára, és azon profilok azonosítása, amelyek megfelelnek egy jövőbeni állás 
követelményeinek, mert így optimalizálható a munkaerőfelvételi folyamat.  
  
  

A személyes adatok címzettjei  
Személyes adatai hozzáférhetők lesznek az Edenred SE arra felhatalmazott munkatársai számára, azaz a HR 
Osztály toborzással megbízott munkatársai és a meghirdetett pozíció vezetői számára, akik a számukra 
szükséges információknak megfelelő hozzáférési jogokkal rendelkeznek.  

   
Személyes adatai harmadik feleknek nem kerülnek átadásra, kivéve - amennyiben ez szükséges - a következő 
társaságokat, valamint ezek alvállalkozóit, amelyeket az Edenred kifejezetten felhatalmazott a nyújtott 
szolgáltatás teljesítésére:  

 az Edenred SE-t, az Edenred központját, hogy segítséget nyújtson az alkalmazás üzemeltetésében, az 
adminisztráció vezetésében, engedélyezésben, tömeges feltöltésben, adattisztításban és a jogok 
gyakorlásában,  

 a Workday Limited-t, a SaaS megoldás szolgáltatóját és a Mercer EverBe-t, az integrátort, mindketten a 
fenntartást és a műszaki támogatást biztosítják,  

 a Convictions RH-t, akik a HRIS üzemeltető csapatát támogatják az EdenPeople és annak jövőbeni 
fejlesztéseinek megvalósításában és karbantartásában,  

 az Everbe-t, akik a HRIS üzemeltető csapatát támogatják az EdenPeople és annak jövőbeni 
fejlesztéseinek megvalósításában és karbantartásában.  

  
  
Személyes adatok továbbítása  
Az Edenred biztosítja, hogy az EdenPeople keretén belül összegyűjtött személyes adatait nem továbbítja az 
Európai Unió határain kívülre az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának (GDPR 45. cikk) vagy a személyes 
adatainak biztonságát és védelmét garantáló, megfelelő és kielégítő biztosítékok, ebben az esetben általános 
szerződési feltételek (GDPR 46. cikk) hiánya esetén.  
  



 
A Workday által nyújtott adminisztrációs támogatás keretében az Ön adatai továbbításra kerülhetnek az USA-ba 
(kivételes esetekben konkrét probléma esetén, amikor a hozzáférés európai országból nem lehetséges).  
  
Személyes adatok megőrzése  

  
 Potenciális pályázók és a mások által ajánlottak  

Az Ön személyes adatait az Edenred a toborzó csapat általi rögzítést vagy az Edenred alkalmazott által 
történő ajánlást követő 3 hónapig őrzi. Amennyiben Ön jelentkezik egy állásajánlatra, úgy Ön 
külső pályázó lesz. Ebben az esetben a lenti adatőrzési határidők alkalmazandók.   
   

 Külső jelentkezők  
Az Edenred az Ön mint külső jelentkező adatait az önéletrajz (CV) adatbázisba történő utolsó 
jelentkezés dátumától számított 2 évig őrzi azért, hogy ismét meg tudja Önt keresni a profiljának 
megfelelő új állásajánlattal. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben Ön létrehozott egy 
“pályázói felhasználói fiókot”, úgy a felhasználói fiókhoz kapcsolódó adatokat 
az Edenred a pályázói felhasználói fiókba történt utolsó belépéstől számított 2 évig őrzi. Amennyiben 
Önt az Edenred alkalmazza, és Ön részt vesz a felvételt megelőző folyamatban, úgy az ebből a célból 
gyűjtött személyes adatok az Ön munkavállalói adatai között kerülnek tárolásra.   

  
Az adatőrzési határidők lejártát követően személyes adatai véglegesen törlésre kerülnek.    
  
Az érintett jogainak gyakorlása  
  
Hozzáférési jog  
Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatairól. Ebben az esetben az Edenred írásban vagy elektronikus 
levél útján tájékoztatja az érintettet arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen adatkezelési célokból és 
mennyi ideig kezel, milyen jogok illetik meg az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a felügyeleti 
hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. Az érintett másolatot kérhet a személyes adatairól.   
  
Helyesbítéshez való jog  
Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok módosítását.   
  
Törléshez való jog  
Az Edenred az érintett kérelmére törli a személyes adatokat, ha:  

az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulását visszavonja,  
az érintett tiltakozik a jogos érdek jogalapjának alkalmazásával végzett adatkezelés ellen és az Edenred a 

tiltakozásnak helyt ad,  
az érintett arról tájékoztatja az Edenredet, hogy a felügyeleti hatóság vagy a bíróság megállapította 

valamely adatkezelésük jogellenességét.  
  
Amennyiben az Edenred nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és az Edenred az érintett tiltakozásának 
helyt ad, akkor az Edenred minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy az érintett személyes adatait 
átvevő adatkezelőket is tájékoztassa a törlési kötelezettségről.   
  
Korlátozáshoz való jog  
Az érintett az adatkezelés korlátozását kérheti, ha:  

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,   
az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok 

felhasználásának korlátozását kéri,  
az Edenrednek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett kéri az adatok zárolását jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,  
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

az Edenred döntést hoz az érintett tiltakozása alapján.   
 
 

  



 
Tiltakozáshoz való jog  
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) pont] alkalmazásával történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén a Edenred megvizsgálja azt, 
hogy az érintett által hivatkozott tények, érvek miatt az Edenrednek van-e lehetősége arra, hogy a személyes 
adatokat törölje vagy a nyilvánosságra hozatalt megszüntesse.   
  
Adathordozhatósághoz való jog  
Ez a jog kizárólag az érintett hozzájárulása vagy az érintettel kötött szerződés alapján kezelt személyes adatok 
esetében gyakorolható. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokat informatikai 
eszközzel olvasható formátumban megkapja, illetve azt is kérelmezheti, hogy az Edenred az érintett által 
megjelölt másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsa az adatait.  
  
A joggyakorlás közös szabályai  
Az Edenred az érintett kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely határidő legfeljebb két hónappal 
meghosszabbítható.   
  
A kérelem megtagadása esetén az Edenred a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  
  
Az Edenred fenntartja azt a jogot, hogy ha megalapozott kétsége van a kérelmet benyújtó személy kilétét 
illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen 
esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy 
az Edenred meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.  
  
Jogorvoslati lehetőségek  
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés vagy az Edenred eljárása nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (hivatalos honlap címe: 
www.naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve az adott ország bíróságához fordulhat.  
  
Jogait, személyazonosság igazolásának csatolásával, a HR-HU@edenred.com címre küldött e-mailben vagy 
írásban az Edenred Magyarország Kft.-nek címezve (1134 Budapest, Váci út 45.) gyakorolhatja.  
  
Bármely egyéb típusú kérés vagy panasz esetén kapcsolatba léphet az adatvédelmi felelőssel, 
a dpo.hungary@edenred.com címre küldött e-mailben.  
  
Felhívjuk figyelmét arra is, hogy panaszt nyújthat be személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a helyi 
adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy bíróságokhoz.  
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  
– postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
– e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu  
– telefonszám: +36 (1) 391 1400  
– honlap címe: www.naih.hu  
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******  
Cookie-k (sütik)  

 Az Edenred karrieroldalához feltétlenül szükséges cookie-k (sütik):  
  
Az Edenred karrieroldal optimális működését az alábbi sütik teszik lehetővé, azokat az Edenred mint adatkezelő 
kezeli. A böngésző beállításainak segítségével Ön letilthatja vagy törölheti a sütiket, bár így csökkenhet a 
felhasználói élmény.  
Elhelyezte  Cookie neve  Célja  Megőrzés  
Workday  PLAY_LANG  Azonosítja a kiválasztott nyelvet  Session  
Workday  PLAY_SESSION  A felhasználó állapotát rögzíti oldalváltások során  Session  

Workday  TS01292a30  
Biztonsági cookie a weboldalt védi a biztonsági 
támadásoktól  

Session  

Workday  TimezoneOffset  Beállítja az időzónát  Session  
Workday  Wday_vps_cookie  Terheléselosztó cookie sticky session használatához  Session  
Workday  enableprivacytracking  A cookie banner bezárását érzékeli   Session  

Workday  WorkdayLB_SAS  
Single session-re vonatkozó kérelmet 
küld ugyanarra a szerverre a szolgáltatás 
konzisztenciájának érdekében  

Session  

Workday  TS01db906f  
Biztonsági cookie a weboldalt védi a biztonsági 
támadásoktól  

Session  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EDENPEOPLE PRIVACY POLICY FOR EXTERNAL RECRUITMENT 

 

EdenPeople includes Edenred's new external recruitment module, its objective being to facilitate and harmonize 
the management of applications and potential future candidates. The external recruitment module is accessible 
to the following types of data subjects: 

 Prospects 
 Referrals 
 External candidates wishing to apply for a job offer published by Edenred 

As part of this activity, some of your personal data are processed by Edenred. The objective of this information 
notice is therefore to inform you about the personal data we collect in the context of the external recruitment 
module and how we use it.  

Identity of data controller 
Edenred Magyarország Kft. (Edenred), whose head office is located 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 3. em., is 
the data controller of your personal data processed in EdenPeople. 

Categories of personal data collected 
Edenred, as data controller, informs you that, through EdenPeople, depending on the categories below, it collects 
your personal data related to: 

 Prospects 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 

Your personal data may have been indirectly collected, manually, by Edenred through the following 
ways: LinkedIn profile, external Agencies Candidate, Networking Event, University Forum, referred 
profile, sourcing on Job Boards, or former application for a job.  
 

 Referrals 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 

Your personal data have been indirectly collected by Edenred via the referral process, i.e. an Edenred 
employee has suggested your profile for an open position in our company. 

 

 External candidates 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 
- If you have created one, your account information (i.e. login, password and, if the case may be, job 

alerts) 
- Your candidate information (i.e. compensation requested, application status, etc.) 

Your personal data are directly collected through the application form, and during exchanges that may 
occur as part of the recruitment process. 

Purposes of the processing 

Your personal data is processed by Edenred for the purposes of: 

 Prospects & Referrals management 
- Identification of potential future candidates 
- Encouraging applications for jobs in EdenPeople 

 External candidate management  



 
- Enable the successful completion of the recruitment process 
- Checking that the candidate's profile matches the expectations of the proposed position  
- Checking that the external candidate's profile matches the criteria sought for a future job (Candi-

date pool management) 
- Give visibility to candidates regarding the follow-up and history of their application process 
- Communicating to the candidates about job offers that may be of interest to them 
- Allow the successful completion of the hiring process 
- Ensure compliance of the hiring process with legal obligations 

 

Legal basis of the processing 
Those personal data processing activities are respectively legally grounded on: 

 Prospects & Referrals 

It is Edenred legitimate interest to identify potential future candidates whose profile is likely to be of 
interest to recruiters and to encourage them to apply for published job offers.  

 External candidates 

- The pre-contractual needs linked with the recruitment process (i.e. verification of the suitability of 

the profile with the company's needs) imply the processing of your personal data to globally man-

age the application’s steps, and the application’s evaluation.  

- The pre-hiriing step is based on the compliance with legal obligations Edenred is subject 

to (Hungarian Labor Code (a munka törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény)) 

- It is Edenred legitimate interest to communicate to the candidate about job offers that may be of 
interest to them and to identify profiles that could match the criteria sought for a future job, be-
cause it allows to optimize the recruitment process. 

 
Recipients of the personal data 
Your personal data will be accessible to the authorized personnel of Edenred SE, i.e. the Human Resources 
Department members in charge of recruitment and the managers to whom the offer is attached, each of them 
with dedicated access rights according to the scope of their need-to-know. 

Your personal data will not be disclosed to third parties except, as necessary, to the following companies, along 
with their own subcontractors, expressly authorized by Edenred for the performance of the service provided: 

- Edenred SE, the Headquarter of Edenred, to provide assistance regarding maintenance, administration 
management, authorization, massloading, purge and exercice of rights. 

- Workday Limited, the SaaS solution provider and Mercer EverBe, the integrator, both ensuring the 
maintenance and technical support 

- ConvictionsRH, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of EdenPeople 
and its future evolutions 

- Everbe, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of EdenPeople and its 
future evolutions 

 
Transfer of the personal data 
Edenred  ensures that your personal data collected within the EdenPeople framework will not be transferred 
outside the European Union in the absence of an adequacy decision by the European Commission (article 45 of 
the GDPR) or the establishment of appropriate and adequate safeguards ensuring the security and protection of 
your personal data, in this case standard contractual clauses (article 46 of the GDPR).  

In the frame of administration support provided by Workday, your data might be transferred to the USA (in 
exceptional situations for a very specific issue when access from an European country is not possible).  

Retention of the personal data 
 

 Prospects & Referrals 



 
Your personal data are retained by Edenred  for 3 months from the time of the registration performed 
by the recruitment team or the Edenred employee referring. If you choose to candidate to an offer, you 
become an external candidate. The retention periods below will thus apply  

 

 External candidates 
Your external candidate information will be retained by Edenred for 2 years from your last application 
date in a CV database, so that you can be recontacted if we identify new offers that could correspond 
to your profile. Please note that if you created a candidate account, the data linked to your account will 
be retained by Edenred for 2 years from the last connection to your candidate account. If you are 
recruited by Edenred and that you are involved in the pre-hiring step, the collected personal data for 
this need will be saved in your employee file.  

Once these periods are reached, your personal data are definitively deleted. 

Exercise of rights for data subject 

In accordance with the applicable regulation, you are entitled to access to, rectify, and erase your data. Under 
certain circumstances and the conditions set forth in the applicable law, you also have a right to object to and 
obtain restriction of the data processing activity, and a right to data portability. 

You can exercise your rights, enclosing proof of identity, by sending an email (HR-Com@edenred.com)  or by 
writing to EDENRED  - 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 3. em. 
 
For any other type of requests or complaints, you can contact the Data Protection Correspondent by sending an 
email to data-protection@edenred.com.  
 
We also remind you that you can lodge a complaint about the processing of your personal data with your local 
personal data protection (Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóságnál - 1363 Budapest, Pf.: 9., 
ugyfelszolgalat@naih.hu; +36-1-3911400; www.naih.hu or courts. 

 

****** 

Cookies 

 Cookies strictly necessary for the Edenred career page: 
 

The cookies below enable Edenred career page to function optimally and are processed by Edenred , acting as 
data controller. You can oppose and delete them using your browser settings, however your user experience 
may be degraded. 

 

Put in place by Name Objective Retention 

Workday PLAY_LANG Identifies selected language Session 

Workday PLAY_SESSION Preserves users states across page requests Session 

Workday TS01292a30 
Security cookie to protect the web infrastruc-
ture from security attacks 

Session 

Workday TimezoneOffset Sets timezone Session 

Workday Wday_vps_cookie Load balancer cookie for sticky session Session 

Workday enableprivacytracking Identies the closure of the cookie banner Session 

Workday WorkdayLB_SAS 
Forwards requests for a single session to the 

same server for consistency of service 
Session 



 

Workday TS01db906f 
Security cookie to protect the web infrastruc-
ture from security attacks 

Session 

 

 


