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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
ALDI INTERNATIONAL IT SERVICES KFT. 
GLOBAL SERVICE DESK TOBORZÓNAP 

 
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
Az ALDI International IT Services Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.; „Társaság”; 
adatvédelmi tisztviselője: az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.; utóbbi székhelye: 2051 Biatorbágy, 
Mészárosok útja 2.; utóbbi e-mail címe: adatvedelem@aldi.hu; „ALDI”) 2022. szeptember 29-ére 
toborzónapot („Toborzónap”) szervez a Társaság telefonos ügyfélszolgálatot és nemzetközi informatikai 
támogatást nyújtó Global Service Deskére („GSD”). 
 
A Toborzónapon az ügyfélszolgálati, üzleti és informatikai munkakörök iránt érdeklődők 3 órás állásbörzén, 
azon belül interjú beszélgetéseken és karrier tanácsadáson vehetnek részt. A Toborzónapon való 
részvételre jelentkezni az ALDI Facebook rajongói oldalán („Rajongói Oldal”) és az ALDI 
www.karrier.aldi.hu cím alatt elérhető karrieroldalán („Karrieroldal”) közzétett felhíváson elérhetővé tett, a 
Társaság által a saját https://aiiskarrier.hu honlapján üzemeltetett LatePoint időpontfoglaló szoftveren 
(„Időpontfoglaló”) keresztül lehet. A jelentkezésnél az érdeklődőknek meg kell adniuk az elérhetőségeiket 
és néhány rájuk vonatkozó alapvető információt az interjúkra és a beszélgetésekre való felkészüléshez. 
Eredményes találkozó esetén a Társaság a Karrierportálon található pozícióra történő hivatkozással e-
mailen ajánlatot tesz az érdeklődőnek, és arról is e-mailen tájékoztatja az érdeklődőt, ha az interjú nem 
volt eredményes.  
 
A Társaság a Toborzónapra való jelentkezéssel és az azon való részvétellel kapcsolatban az érdeklődőkre 
mint érintettekre vonatkozó bizonyos, az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 
4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel. A jelen adatkezelési tájékoztató 
(„Tájékoztató”) ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos 
jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást. 
 
A jelen Tájékoztató nem érinti a Társaság egyéb adatkezelési tájékoztatóit, illetve szabályzatait. A jelen 
Tájékoztatóban foglaltak a Társaság ezen egyéb tájékoztatóiban és szabályzataiban írtakkal összhangban 
értelmezendők. A Rajongói Oldal és Karrieroldal látogatásával az érintettekről ezeken a felületeken gyűjtött 
adatok és ezen adatoknak a kiválasztási folyamat során történő kezelésére vonatkozó tájékoztatás az ALDI 
https://www.aldi.hu/hu/adatvedelem cím alatt elérhető adatkezelési tájékoztatójában található. 
 
2. A TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSE, ELÉRHETŐSÉGE ÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
A jelen Tájékoztató a Toborzónapra vonatkozóan a Rajongói Oldalon és a Karrieroldalon közzétett 
felhíváson elérhetővé tett Időpontfoglaló linkjére kattintva válik elérhetővé oly módon, hogy az érintett a 
jelen Tájékoztató tudomásulvételét követően kerül átirányításra az Időpontfoglalóra. Ezen túlmenően a 
jelen Tájékoztató a Toborzónapot követő 10. napig folyamatosan elérhető a Karrieroldalon is. 

 
3. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK 
 
A Toborzónapra történő jelentkezéssel és az azon való részvétellel kapcsolatos adatkezelés körülményeit 
az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

A kezelt személyes adatok és 

az azok megismerésére 

jogosultak köre: 

 

A Társaságnak a Toborzónap előkészítésében és 

lebonyolításában részt vevő munkatársai az érintettre 

vonatkozó alábbi személyes adatokat ismerhetik meg: 

- név; 

- e-mail cím; 

- telefonszám; 

- beszélt nyelvek; 

- multinacionális vállalatnál vagy IT területen szerzett 

tapasztalat; 

- az a munkaterület, amire az érdeklődés irányul; 

- lefoglalt időpont(ok); 
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- az időpont(ok) lefoglalásával és az interjúk 

kimenetelével kapcsolatos levelezés, melyet az 

ALDI HR részlege bonyolít le. 

Az adatkezelés célja: 

 

A munkaviszony létesítésének előkészítése és az ennek 

érdekében az érintettel való kapcsolattartás. Ennek keretein 

belül lehetőség biztosítása a Társaság megismerésére, 

vezetőkkel való személyes beszélgetésre és személyes 

Toborzónapon való részvételre, melynek eredményeképpen 

a jelöltekkel megkezdődhet a munkaszerződési folyamat 

lefolytatása. 

Az adatkezelés jogalapja: 

 

A munkaszerződés megkötésének a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontja szerinti előkészítése és az ennek 

érdekében való kapcsolattartás. 

 

Adatfeldolgozó: ALDI International IT Services Kft. (székhely: 2051 

Biatorbágy, Mészárosok útja 2.), melynek HR részlegének 

szervezésében kerül sor a rendezvény lebonyolítására  

Az adatkezelés időtartama: 

 

A Toborzónapot követő legkésőbb 10. nap elteltével a 

személyes adatok törlésre kerülnek. 

A személyes adatok címzettjei: 

 

A személyes adatok címzettjei a Toborzónap 

előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos HR 

feladatok ellátásával kapcsolatban az ALDI International IT 

Services HR osztályának munkavállalói, az Időpontfoglaló 

üzemeltetésével kapcsolatban pedig a Társaság Technical 

System csapatának IT munkatársai, mint adatfeldolgozók. 

 
4. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR 

tartalmazza (különösen a GDPR 12- 22., 77- 79. és 82. cikkei). Az érintett az adatairól bármikor 

tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti az adataihoz történő hozzáférést, adatainak helyesbítését, 

törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az 

alábbiakban összefoglaljuk az érintett adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatos 

legfontosabb rendelkezéseket.  

 

A tájékoztatás keretében a Társaság e helyen külön is felhívja a figyelmét, hogy az érintett a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak a Társaság jogos érdekéből 

eredő kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, 

ha a Társaság bizonyítja, 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.  

 

4.1 Tájékoztatáshoz való jog: 

 

Amennyiben a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, a Társaság köteles az érintettnek 

tájékoztatást nyújtani – az érintett erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb 

jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Társaság és képviselője személyéről 

és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, illetve az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól 
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és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), 

továbbá, amennyiben nem az érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett 

személyes adatok kategóriáiról, amennyiben az érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. A 

Társaság ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az érintett rendelkezésre bocsátásával adja meg.  

 

4.2 Hozzáférési jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, 

ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, 

az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti 

hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem az érintettől való gyűjtése esetén 

ezek forrására vonatkozó információkat.  

 

Az érintett kérése esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív 

költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, 

kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások 

jogait és szabadságát.  

 

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről a 

Társaság az érintett kérésére tájékoztatást ad.  

 

4.3 Helyesbítéshez való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, 

hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. 

 

4.4 Törléshez való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatainak a törlését kérje, a Társaság 

pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, 

amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. A Társaság többek között akkor köteles törölni az érintett 

kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, 

amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben az érintett az adatkezelés alapját 

képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat 

jogellenesen kezelték; vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 

ok az adatkezelésre; a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
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b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése céljából; 

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 

amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; 

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül: 

 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság 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 Európai Unió, 

illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

A Társaság az érintettet, amennyiben kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

4.6 Tiltakozáshoz való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a Társaság jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes 

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, 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. 

 

4.7 A jogok gyakorlásának keretei 

 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán 

hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, 

ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a 

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 

érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  
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Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának 

okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.  

 

A fenti információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell 

megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 

személyazonosságát. 

 

Ha a megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, 

az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amely Magyarországon a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; 1363 Pf..9.; Tel: 

+36 1 391 1400; Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Weboldal: http://naih.hu/; „NAIH”), 

és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az ilyen per törvényszéki hatáskörébe tartozik, amelyet az érintett – 

választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthat. 

A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon lehet tájékozódni: 

www.birosag.hu.  

 

Budapest, 2022.09.15.. 

 
 
ALDI INTERNATIONAL IT SERVICES KFT. 

 

 

 


