
Adatvédelmi tájékoztató 

A DIGI Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően az adatbázisába feltöltött 
önéletrajzokat, az azokban feltüntetett személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, és megtesz 
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát és az 
érintettek magánszférájának védelmét biztosítja.

A DIGI Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik személy számára nem adja át, 
azokat nem teszi közzé.

I. Adatkezelés jogalapja

A DIGI Kft. weboldala révén megvalósuló adatkezelésekre az Infotv. 5. § (1) bekezdése a) pontja
alapján,  a  felhasználók  önkéntes  és  kifejezett  hozzájárulásával  kerül  sor.  A  hozzájárulást  a
felhasználó a weblap használatával, valamint személyes adatai önkéntes megadásával adja meg.

II. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a DIGI Kft. által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása,
munkaviszony létesítése, ill. a felhasználók értesítése olyan állásajánlatokról, melyek a DIGI Kft.
megítélése szerint az érintett felhasználó képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelnek.

III. A kezelt adatok köre

A DIGI  Kft.  a  felhasználók  alábbi  adatait  kezeli:  regisztráció  és  a  bejelentkezések  dátuma  és
időpontja,  név,  születési  idő  és  hely,  lakcím,  jelszó,  telefonszám,  adatkezeléshez  hozzájáruló
nyilatkozat, arckép (önéletrajzban), önéletrajzban megtalálható egyéb adatok.

A DIGI Kft. különleges adatokat nem kezel, vagyis amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és
etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre,
egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

IV. Az adatkezelés időtartama

A DIGI Kft.  a  felhasználó által  megadott  személyes  adatokat  mindaddig  kezelheti,  ameddig az
adatkezelés  célja  fennáll,  illetve,  amíg az  érintett  felhasználó a  személyes  adatainak törlését  az
Infotv. 14. § c) pontja alapján nem kérte. 

Az adatkezelés további korlátja: az utolsó belépéstől számított 1 év elteltével a regisztrációt és az
ahhoz kapcsolódó adatokat a DIGI Kft. törli.

V. Adatkezelők

A felhasználók adatainak megismerésére  kizárólag  a  DIGI  Kft.  azon munkavállalói  jogosultak,
akiknek munkaköri kötelezettsége a DIGI Kft.-n belül az adatkezelés céljának megvalósításában
való együttműködés.

VI. Az érintettek jogai

Az Infotv. 14. §-a szerint az érintett felhasználó bármikor kérelmezheti tájékoztatását személyes
adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint - a kötelező adatkezelés kivételével
- azok törlését vagy zárolását.



A DIGI Kft.  kérelemre tájékoztatást  ad a felhasználó általa kezelt  adatairól,  azok forrásáról,  az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá a személyes adatok továbbítása esetén az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Panasz  vagy kifogás  esetén  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz  (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), valamint bírósághoz lehetséges fordulni.

Hatósági eljárás kezdeményezése vagy bírósághoz fordulás előtt az érintett a felmerülő panaszát a
DIGI Kft.-nek is jelezheti, az alábbi elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@digikabel.hu


