ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Adatkezelési tájékoztató célja
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató/Tájékoztató)
abból a célból jött létre, hogy a Tízpróba Magyarország Kft., illetve a DELOGIST Kft. (közös
székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.), mint a DECATHLON cégcsoport magyarországi
leányvállalatai – a továbbiakban együtt: DECATHLON vagy Adatkezelők - által közösen
üzemeltetett karrier portál, a csatlakozz.decathlon.hu weboldalon, illetve a
karrier.recruito.net/decathlon aloldalon – a továbbiakban együtt: Weboldal -, valamint a
betöltendő pozíciókkal kapcsolatos kiválasztási folyamat során történő adatkezelési
műveletekről a jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) - általános adatvédelmi rendelet – (a továbbiakban:
GDPR)- foglaltakat figyelembe véve és a tájékoztatási kötelezettség teljesítése okán,
tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan.
Jelen Adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre (érintettre) vonatkozik,
akinek a személyes adatát az Adatkezelők kezelik, amennyiben az adatkezelés a jelen
Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott tevékenység ellátásához kapcsolódik.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben munkavállalóként felvételt nyernek bármely
jelen tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőhöz, úgy rájuk az adott Adatkezelő
munkavállalóira irányadó adatkezelési tájékoztató vonatkozik majd, azaz jelen Tájékoztató
hatálya csak a kiválasztási folyamat lezárásáig tart.
2. Az adatkezelők, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az adatfeldolgozók
Adatkezelők
A jelen Adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatkezelési műveletek tekintetében a Tízpróba
Magyarország Kft. és a DELOGIST Kft. közös adatkezelőknek minősülnek.
Cégnév: Tízpróba Magyarország Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.
Képviseli: Kiss Gergely ügyvezető és Diego Rango D'Aragona ügyvezető önálló cégképviseleti
joggal
Cégnév: DELOGIST Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.
Képviseli: Kiss Gergely ügyvezető, Diego Rango D'Aragona ügyvezető és Szalai Sándor ügyvezető
önálló cégképviseleti joggal
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a közös adatkezelők képviseletében az érintettek kérelmeit a
Tízpróba Magyarország Kft. fogadja és dolgozza fel, valamint a Tízpróba Magyarország Kft. tartja
az érintettekkel a kapcsolatot.
Adatvédelmi tisztviselő
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Tízpróba Magyarország Kft. adatvédelmi tisztviselője:
Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.)
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@decathlon.com
Adatfeldolgozók
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatónkban meghatározott
adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan igénybe vett adatfeldolgozók listáját a Tájékoztatónk
1. sz. melléklete tartalmazza.
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3. Fogalmak
A jelen Adatkezelési tájékoztató könnyebb megértése érdekében az egyes adatvédelmi fogalmak
GDPR-ban meghatározott definícióit a jelen Tájékoztató 2. sz. mellékletében ismertetjük.
4. Az érintettel kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja,
jogalapja, valamint időtartama
A) Weboldalra történő regisztráció kapcsán kezelt adatok
Személyes
adatok
kategóriái
Vezetéknév, keresztnév, email cím,
mobiltelefonszám, érintett
által kreált jelszó, érintett
által érdekelt sportterület
megnevezése, érintett
önéletrajza, az abban
magáról megadott
személyes adatokkal,
érintett által megadott
motivációs információk
Vezetéknév, keresztnév, email cím, mobiltelefonszám

Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja
Az érintett
hozzájárulása [GDPR 6.
cikk (1) bek a)]

Adatkezelés
időtartama
Az érintetti
hozzájárulás
visszavonásáig, de
legkésőbb 60 napig.

Az érintettel való
kapcsolatfelvétel
és kapcsolattartás.

Az érintett
hozzájárulása [GDPR 6.
cikk (1) bek a)]

Az érintetti
hozzájárulás
visszavonásáig, de
legkésőbb 60 napig.

érintett által érdekelt
sportterület megnevezése,
érintett önéletrajza, az
abban magáról megadott
személyes adatokkal,
érintett által megadott
motivációs információk
e-mail cím

Kiválasztási
folyamatban
történő részvétel
céljából

Az érintett
hozzájárulása [GDPR 6.
cikk (1) bek a)].

Az érintetti
hozzájárulás
visszavonásáig, de
legkésőbb 60 napig.

Regisztráció
megtörténtének
visszaigazolása
céljából

Az érintett
hozzájárulása [GDPR 6.
cikk (1) bek a)].

A regisztrációs
folyamat lezárásáig.

Weboldalra
történő
regisztráció,
felhasználói fiók
létrehozása
céljából

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy konkrét álláshirdetésre történő jelentkezés nélkül is
lehetőségük van a weboldalon regisztrálni. Ez esetben, amennyiben a regisztrációt követően az
Adatkezelők munkatársai úgy értékelik, hogy alkalmasak lehetnek egy bármely Adatkezelőnél
nyitott pozícióra, úgy felvehetik a regisztrált érintettel a kapcsolatot állásajánlat felkínálása
céljából a regisztráció során megadott adatokon.
Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy amennyiben nem egy meghirdetett pozícióra
jelentkeznek, úgy adataikat a nyitott pozícióra történő figyelembevétel kapcsán
regisztrációt követő 60 nap elteltével rendszerünk automatikusan töröli. Ez azzal jár, hogy
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munkatársainak az előző bekezdésben megjelölt nyitott pozíciókra történő jelölt kutatás során
regisztrációs adataikra már nem látnak rá, így azt nem tudják 60 nap elteltével figyelembe venni.
Ez nem jelenti azonban a felhasználói fiókjuk törlését is, ahova az itt megjelölt 60 napon túl is
lehetőségük lesz felhasználói nevükkel és jelszavukkal belépni és ott tárolt önéletrajzukat, illetve
adataikat állásjelentkezés céljából Adatkezelőknek elküldeni.
B) Felhasználói fiókba történő bejelentkezés kapcsán kezelt adatok
Személyes
adatok
kategóriái
E-mail cím és érintett által
kreált jelszó

Adatkezelés célja
Felhasználói
fiókba történő
bejelentkezés
biztosítása
céljából

Adatkezelés
jogalapja
Az érintett
hozzájárulása [GDPR 6.
cikk (1) bek a)]

Adatkezelés
időtartama
Az érintetti
hozzájárulás
visszavonásáig
(felhasználói fiók
törléséig)

C) Meghirdetett pozícióra történő jelentkezés
Személyes
adatok
kategóriái
Vezetéknév és keresztnév,
e-mail cím,
mobiltelefonszám, érintett
által érdekelt sportterület
megnevezése, érintett
önéletrajza, az abban
magáról megadott
személyes adatokkal,
érintett által megadott
motivációs információk

Adatkezelés célja
Kiválasztási folyamatban
történő részvétel

Adatkezelés
jogalapja
Az érintett
hozzájárulása
[GDPR 6. cikk (1)
bek a)].

Adatkezelés
időtartama
A meghirdetett
pozícióra történő
kiválasztási folyamat
lezárását követő 60
napig

D) Adatgyűjtés harmadik személy weboldalain
Facebook
Az online felületünkön az alábbi piktogramokkal jelöljük:
Adatkezelők a Weboldalon használhatnak ún. plugineket, amelyeket a Facebook, Inc., a Facebook
Ireland Limited vagy leányvállalatai üzemeltetnek.
Amennyiben az online felületünkön olyan felületre lép be, amely tartalmaz plug-int, úgy a
böngészője közvetlenül a Facebook szervereivel veszi fel a kapcsolatot. Az ilyen plug-in-ek
tartalmát a böngészőjére közvetlenül a Facebook küldi. Facebook tájékoztatást kap arról, hogy a
böngészője a weboldalunk vonatkozó oldalára belépett, még akkor is, ha nem rendelkezik
Facebook fiókkal vagy ha abban az időpontban a Facebook fiókjába nincs bejelentkezve. Az IP
címét a böngészőprogramja közvetlenül a Facebook szerverére küldi meg, ahol rögzítésre kerül.
Amennyiben a Facebook fiókjába be van jelentkezve, miközben a weboldalunkat böngészi a
Facebook közvetlenül összekötheti az oldalunkon tett látogatását a Facebook fiókjával. Ha nem
kívánja, hogy Facebook a weboldal használata során szerzett adatokat a felhasználói fiókjával
összekapcsolja, akkor a Facebook fiókjából ki kell, hogy jelentkezzen mielőtt a weboldalunkat
meglátogatja. A Facebook által végzett adatkezelésről, adattovábbításról, az adatkezelési
folyamat során Önt megillető jogokról több információért, javasoljuk, hogy olvassa el a Facebook
adatvédelmi szabályzatát, amelyet az alábbi linkre kattintva tud megnyitni:
https://www.facebook.com/about/privacy
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DECATHLON Magyarország Karrier Facebook oldala
Személyes
adatok
kategóriái
Az érintett neve,
nyilvános profilképe,
kommentje, bármely az
érintett által megosztott,
közzétett adat,
információ, kép, videó
stb.

Adatkezelés célja
A DECATHLON
Magyarország Karrier
Facebook oldalának
üzemeltetése.

Adatkezelés
jogalapja
Az érintett
hozzájárulása a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja
alapján.

Adatkezelés
időtartama
Az érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig, de
legkésőbb a
DECATHLON
Magyarország
KarrierFacebook
oldalának
megszűnéséig.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben az Adatkezelők a Facebook felületen kívánnak
promóciós nyereményjátékot lebonyolítani, úgy a játékhoz kapcsolódó posztban adnak minden
esetben tájékoztatást az adott játékhoz kapcsolódó adatkezelésről, ezért kérjük, hogy a
játékokhoz kapcsolódó adatkezelési szabályokról az adott játék tekintetében minden esetben a
játék posztjában közzétett tájékoztatóból tájékozódjanak.
LinkedIn
Az online felületünkön az alábbi piktogrammal jelöljük:
Amennyiben az érintett a LinkedIn piktogramra kattint, úgy a DECATHLON Magyarország
LinkedIn fiókjába érkezik, ahol az érintettnek lehetősége van a DECATHLON Magyarország által
megosztott információk és bejegyzések megtekintésére, és azokkal kapcsolatosan reakciókat
(kommentek, like-olás) küldhet, valamint megoszthatja a saját felhasználói socialmedia
felületein a DECATHLON által tett bejegyzéseket.
A LinkedIn által végzett adatkezelésről kérjük az alábbi linken tájékozódjon:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
DECATHLON Magyarország YouTube oldala
Személyes
adatok
kategóriái
Az érintett neve,
nyilvános profilképe,
kommentje, bármely az
érintett által megosztott,
közzétett adat,
információ, kép, videó
stb.

Adatkezelés célja
A DECATHLON
Magyarország LinkedIn
oldalának üzemeltetése.

Adatkezelés
jogalapja
Az érintett
hozzájárulása a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja
alapján.

Adatkezelés
időtartama
Az érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig, de
legkésőbb a
DECATHLON
Magyarország
LinkedIn oldalának
megszűnéséig

E) Kiválasztási folyamat során történő részvétel kapcsán kezelt adatok
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben egy meghirdetett pozícióra jelentkeztek vagy a
regisztráció során feltöltött adataik alapján úgy értékelik Adatkezelők, hogy alkalmasak egy
meghirdetett pozíció betöltésére, és e körben felveszik Adatkezelők munkatársai Önnel a
kapcsolatot, és meghívják az érintettet a kiválasztási folyamatba, úgy e folyamat során a
Weboldaltól függetlenül az alábbi adatokat kezeljük:
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Személyes
adatok
kategóriái
Vezetéknév, keresztnév, email cím, mobiltelefonszám

Érintett önéletrajza, az
abban magáról megadott
személyes adatokkal,
érintett által megadott
motivációs információk, a
kiválasztási folyamat során
az érintett által elmondott
adatok (érdeklődés,
motiváció, bérigény stb.)

Adatkezelés célja
Kapcsolatfelvétel
és kapcsolattartás
a kiválasztási
folyamat
lebonyolítása
érdekében az
érintettekkel
Betöltendő
pozícióra való
alkalmasság
felmérése

Adatkezelés
jogalapja
Az érintett
hozzájárulása [GDPR 6.
cikk (1) bek a)]

Az érintett
hozzájárulása [GDPR 6.
cikk (1) bek a)]

Adatkezelés
időtartama
Az érintetti
hozzájárulás
visszavonásáig, de
legkésőbb a
kiválasztási folyamat
lezárását követő 60
napig.
Az érintetti
hozzájárulás
visszavonásáig, de
legkésőbb a
kiválasztási folyamat
lezárását követő 60
napig.

Tájékoztatjuk, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. [Hozzájárulás visszavonásához
való jog].
5. Adattovábbítás
Előfordulhat olyan eset, hogy érintettek személyes adatait az Adatkezelők jogi igény
előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében harmadik személy jogi képviselőnek,
tanácsadónak átadhatják ezen feladatok ellátása végett.
Továbbá az Adatkezelők jogszabályi kötelezettségének teljesítése során az érintett személyes
adatait ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére továbbíthatják.
A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelők erre kijelölt munkavállalói,
akik kötelesek a tudomásukra jutott érintettekhez kapcsolódó személyes adatokat titokban
tartani és azt bizalmasan kezelni.
6. Érintett jogai
Tájékoztatás és hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben személyes adatainak kezelése
folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos
adatkezelésről, ideértve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is.
Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátják. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőkhöz még nem nyújtott be. Az érintett által kért
további tájékoztatásért az Adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű
díjat számíthat fel.
Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelők a személyes adatot
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helyesbítik, ha azok a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a
rendelkezésükre áll. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a
rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelők ezt a kérést abban az esetben teljesíthetik,
amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték. Az érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani
akkor is, ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelők vagy harmadik
személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes
adatokat az Adatkezelők kötelesek törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen
kezelték, vagy a személyes adatokat az Adatkezelőkre vonatkozóan alkalmazandó uniós vagy
magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Felhívjuk az érintett figyelmét,
hogy személyes adatot abban az esetben nem lehet törölni, ha az jogszabályi kötelezettség
teljesítése érdekében, jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettség teljesítése
érdekében vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a
személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről,
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályoznák az Adatkezelők, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és az adatkezelés
automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett
jog nem alkalmazandó, abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőkre
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Tiltakozáshoz való jog
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Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelők
a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Hozzájárulás visszavonásához való jog
Lásd a 4. pontban részletezettek szerint.
Érintetti jogok gyakorlása az érintett halála esetén
Az érintett a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül az
érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratban foglalt, az Adatkezelőknél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult
érvényesíteni.
Amennyiben az érintett az élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a
Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a
helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni,
valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja
az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az
adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az
érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen
jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő
személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági
határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli
hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.
7. Jogorvoslat
Adatkezelők
Az érintett az 6. pontban foglaltak szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő
kérdésével vagy kérésével az adatvedelem@decathlon.com email címen fordulhat az
Adatkezelőkhöz. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a hivatkozott email cím a Tízpróba
Magyarország Kft. adatvédelmi tisztviselőjének [Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda (1027 Budapest,
Kacsa u. 15-23.)] elérhetőségével azonos.
Az Adatkezelők az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül
kötelesek a kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve
a folyamatban lévő kérelmek számát, az Adatkezelők a kérelem elbírálásának határidejét
meghosszabbíthatják. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az érintettet előzetesen
tájékoztatni kell.
Amennyiben az érintett kérelme megalapozott, az Adatkezelők a kért intézkedést az eljárási
határidőn belül végrehajtják, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli
tájékoztatást adnak az érintett részére. Ha az Adatkezelők az érintett kérelmét elutasítják,
köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául
szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések
bemutatásával, továbbá kötelesek az érintettet az Adatkezelők döntésével szemben irányadó
jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.
Az érintett a jogai gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben
kötelezhető, amennyiben az Adatkezelők az érintettet a kérelme beérkezését követően írásban
tájékoztatták, arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg
tájékoztatták az adminisztratív költség mértékéről, de az érintett mindezen körülmények
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ellenére az igényét írásban fenntartotta. Adatkezelők az érintett egyértelmű, írásbeli
visszajelzéséig a tárgyban történő ügyintézést nem kezdik meg.
A költségek viselésére kötelezett érintett a költséget köteles megfizetni az Adatkezelők által
kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.
Felügyeleti Hatóság
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelők által a személyes adatainak kezelése
megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit,
úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bíróság
Az érintett - panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak
kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján - választása szerint - a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
Magyarországon
a
törvényszékek
http://birosag.hu/torvenyszekek

elérhetősége

az

alábbi

linken

található:

10. Záró rendelkezés
Tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében érintett
által megadott minden adatért csak és kizárólag az érintett felel, így amennyiben az adat az
érintett/harmadik személy bármilyen személyes adatát vagy egyéb információját tartalmazná,
úgy az ebből eredő felelősséget Adatkezelők kizárják. Amennyiben az érintett nem a saját
személyes adatait adja meg, úgy köteles az erre megfelelő hozzájárulással rendelkezni.
Jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására Adatkezelők külön hozzájárulás nélkül
jogosultak. A módosult Adatkezelési tájékoztatót egységes szerkezetben teszik közzé az
Adatkezelési tájékoztató eredeti helyén. A módosítás a közzétételtől hatályos.
Budaörs, 2020. szeptember 1.
Tízpróba Magyarország Kft. és DELOGSIT KFT., mint közös adatkezelők
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1. sz. melléklet
Érintetti adatok továbbítása (Adatfeldolgozók listája)

Adattovábbítás címzettje
(adatfeldolgozó)
Google LLC
Online Üzleti Intelligencia
Kft.

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozói tevékenység

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA
6720 Szeged, Kárász utca 9.

Decathlon
elektronikus
levelezési rendszer üzemeltetése
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A Recruito karrier portál, így a
karrier.recruito.net/decathlon
aloldal üzemeltetői

2. sz. melléklet
-

személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható.

-

adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.

-

adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy
a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőkt vagy az Adatkezelők kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

-

adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelők nevében személyes adatokat kezel.

-

címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az
uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak.

-

az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

-

érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes
személy; azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható.

-

információ: Bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel,
kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e.
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