
 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ  

EDENPEOPLE – TOBORZÁS/KÜLSŐ MUNKAERŐFELVÉTEL  
  
Az EdenPeople a Nikosax Magyarország Kft 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  

• a Nikosax Magyarország Kft  által meghirdetett állásokra jelentkező külső pályázók  
Ezen tevékenység részeként az Ön néhány személyes adatát a Nikosax Magyarország Kft  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 a Nikosax Magyarország Kft. (Nikosax), székhely: 
1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 3. em.  

  
A gyűjtött személyes adatok csoportjai  
A Nikosax Magyarország Kft  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 a Nikosax Magyarország Kft  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 a Nikosax Magyarország Kft  közvetlenül, az ajánlási folyamat során gyűjti, 
azaz vállalatunk nyitott pozíciójára egy Nikosax 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  
A Nikosax Magyarország Kft. 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  
A Nikosax Magyarország Kft 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 a Nikosax Magyarország Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettségeknek 
(a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény) való megfelelésen alapul.  

• A Nikosax Magyarország Kft. 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 a Nikosax Magyarország Kft. 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 a Nikosax Magyarország Kft. kifejezetten felhatalmazott a 
nyújtott szolgáltatás teljesítésére:  

• A Nikosax Magyarország Kft.-t, a Nikosax 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  
A Nikosax Magyarország Kft.  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 a Nikosax Magyarország Kft. a toborzó csapat általi rögzítést vagy a Nikosax 
Magyarország Kft. 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  
A Nikosax Magyarország Kft. 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 a Nikosax Magyarország 
Kft. a pályázói felhasználói fiókba történt utolsó belépéstől számított 2 évig őrzi. Amennyiben Önt  
Nikosax Magyarország Kft. 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 a Nikosax Magyarország Kft. 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  
A Nikosax Magyarország Kft. 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 a Nikosax 

Magyarország Kft. a tiltakozásnak helyt ad,  
az érintett arról tájékoztatja a Nikosax Magyarország Kft.-t, hogy a felügyeleti hatóság vagy a bíróság 

megállapította valamely adatkezelésük jogellenességét.  
  
Amennyiben a Nikosax Magyarország Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és a Nikosax Magyarország 
Kft. az érintett tiltakozásának helyt ad, akkor a Nikosax Magyarország Kft. 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,  
a  Nikosax Magyarország Kft.-nek 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 a 

Nikosax Magyarország Kft. 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 Nikosax Magyarország 
Kft. megvizsgálja azt, hogy az érintett által hivatkozott tények, érvek miatt a Nikosax Magyarország Kft.-nek 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 a Nikosax Magyarország Kft. az 
érintett által megjelölt másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsa az adatait.  
  
A joggyakorlás közös szabályai  
A Nikosax Magyarország Kft. az érintett kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely határidő legfeljebb két 
hónappal meghosszabbítható.   
  
A kérelem megtagadása esetén a Nikosax Magyarország Kft. 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.  
  
A Nikosax Magyarország Kft. 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 A Nikosax Magyarország Kft.  meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult 
személytől származik.  
  
Jogorvoslati lehetőségek  
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés vagy a Nikosax Magyarország Kft. 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@ebvfinance.com címre küldött e-mailben vagy 
írásban a Nikosax Magyarország Kft.-nek címezve (1134 Budapest, Váci út 45.) gyakorolhatja.  

  
Bármely egyéb típusú kérés vagy panasz esetén kapcsolatba léphet az adatvédelmi felelőssel, 

a legal@ebvfinance.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 UAB „EBV Finance” karrieroldalához feltétlenül szükséges cookie-k (sütik):  
  
Az UAB „EBV Finance” karrieroldal optimális működését az alábbi sütik teszik lehetővé, azokat az UAB „EBV 
Finance” 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  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


