Adatvédelmi tájékoztató
Ezúton tájékoztatunk, hogy az EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. („EcoSim”) által rendezett, a www.codingcup.hu domainen
elérhető „Coding cup tomorrow” elnevezésű programozó verseny („Verseny”) lebonyolítása során az Ecosim a jelen
tájékoztatóban megadott személyes adataidat átadja a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. (1113
Budapest, Daróczi út 1-3; a „thyssenkrupp”) részére toborzási célból, illetve karrier célú hírlevelek küldése céljából.
Az átadott személyes adatok vonatkozásában az Ecosim és a thyssenkrupp különálló adatkezelőnek minősülnek, mivel a
thyssenkrupp a személyes adatok általa történő kezelése során önállóan határozza meg az adatkezelése céljait és
eszközeit. Az Ecosim adatkezelésére vonatkozóan bővebb információkat az alábbi linken találsz:
https://www.codingcup.hu/adatvedelmi_nyilatkozat; illetve https://myaccount.ecosim.hu/.
A thyssenkrupp az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban „GDPR”)
14. cikke alapján az alábbiak szerint tájékoztat Téged az Ecosim által részére átadott személyes adatok kezeléséről:
A tájékoztatóban használt fogalmakat a GDPR 4. cikke szerinti tartalommal használjuk.
I.

Az adatkezelő neve és elérhetőségei
A thyssenkrupp elérhetőségei a következők:
thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft
cím: 1113 Budapest, Daróczi út 1-3;
email: info.hun@thyssenkrupp.com;
telefon: +36 1 505-9100;
honlap: www.thyssenkrupp.hu

II.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei
A thyssenkrupp a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

III.

Személyes adatok kategóriái és forrása
A Versenyre jelentkezni az Ecosim által üzemeltetett https://myaccount.ecosim.hu oldalon történő regisztrációt
követően lehet. Az Ecosim regisztrációval kapcsolatos adatkezeléséről a myaccount.ecosim.hu oldalon találhatsz
bővebb információkat.
Tájékoztatunk, hogy a Versenyre történő jelentkezés lezárulásának időpontjában az Ecosim az általad a
regisztráció során a https://myaccount.ecosim.hu oldalon megadott alábbi személyes adatokat adja át a
thyssenkrupp részére, így thyssenkrupp az alábbi személyes adataidat kezeli:
Személyazonosításra és kapcsolattartásra alkalmas adatok: vezetéknév, utónév, e-mail cím,telefonszám,
irányítószám, születési dátum;
Tanulmányaid: középiskola, felsőoktatás;
Általad ismert idegen nyelvek: nyelv és a tudás szintje;
IT ismereteid: IT ismeret és szintje;
Munkahelyeid: Munkahely (cégnév, pozíció, pozíció szintje, iparág, időszak);
Karrier céljaid:régió, kezdés dátuma.

IV.

Az adatkezelés célja és jogalapja
A https://myaccount.ecosim.hu oldalon megadott valamennyi azon személyes adatot, amelyeket az Ecosim
adott át a részünkre, toborzás, leendő munkavállalóink kiválasztása céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja
a Te hozzájáruló nyilatkozatod, amit a https://myaccount.ecosim.hu oldalon történő regisztráció során, a
regisztráció elküldésével, mint ráutaló magatartással adsz meg, összhangban a GDPR 6. cikk (1) a. pontjával.
A https://myaccount.ecosim.hu oldalon megadott és részünkre az Ecosim által továbbított nevedet és e-mail
címedet továbbá abból a célból is kezelhetjük, hogy Téged a jövőbeni karrierlehetőségekről, és a munkaerő
felvételére vonatkozó releváns témákról hírlevél útján tájékoztathassunk. Az adatkezelés jogalapja Te
hozzájáruló nyilatkozatod, amit szintén a https://myaccount.ecosim.hu oldalon történő regisztráció során tudsz
megadni összhangban a GDPR 6. cikk (1) a. pontjával.

V.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
A thyssenkrupp-on belüli címzettek
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Divizió / osztály munkatársai (a
thyssenkrupp-on belül ellátott
munkaköre)

Milyen személyes adatokhoz fér
hozzá

Milyen műveleteket végez

ügyvezető

a III. pontban megadott valamennyi
személyes adat

betekintés

HR vezető

a III. pontban megadott valamennyi
személyes adat

teljes körű adatkezelés, de különösen:
tárolás, felhasználás, továbbítás,
törlés

HR osztály

a III. pontban megadott valamennyi
személyes adat

teljes körű adatkezelés, de különösen:
tárolás, felhasználás, továbbítás,
törlés

Szakmai vezető

a III. pontban megadott valamennyi
személyes adat

teljes körű adatkezelés, de különösen:
tárolás, felhasználás, továbbítás,
törlés

A fentieken túl a III. pontban megjelölt személyes adataid harmadik személyek részére történő továbbítására az alábbi
esetekben kerülhet sor:

VI.

•

Jogszabály előírásai alapján, jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve sor kerülhet a személyes
adatok továbbítására a jogszabályban megjelölt személyeknek, szerveknek, bíróságnak vagy
hatóságnak. Sor kerülhet továbbá a személyes adatok továbbítására, illetve hozzáférhetővé tételére
bírósági, hatósági, kormányzati megkeresésre is;

•

Jogi tanácsadónak, egyéb harmadik személyeknek, szerveknek, bíróságnak vagy hatóságnak,
amennyiben ez a TK vagy a TK cégcsoport, azok munkavállalói, tagjai jogainak, tulajdonának vagy
biztonságának érvényesítése érdekében szükséges.

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása
A Verseny során részünkre átadott személyes adataiddal kapcsolatban nem kerül sor adattovábbításra harmadik
országbeli címzett részére.

VII.

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást
Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra.

VIII.

A kezelt adatok tárolásának időtartama
A személyes adatok tárolásának időtartamai az alábbiak:

Adatkezelés célja

Tárolás időtartama

Toborzás lefolytatása
Amennyiben
a
thyssenkrupp
karrierajánlattal keres meg,
és ez alapján sikeres
felvételi eljárásra kerül sor:

Személyes adataid a thyssenkrupp HR szabályainak megfelelően a thyssenkrupp személyzeti
adatbázisába kerülnek, kizárólag munkaügyi nyilvántartás és ügyintézés céljából. A
személyzeti adatbázisban található személyes adatok kezelésére vonatkozó további
információkat a munkaviszony kezdetekor bocsátjuk rendelkezésedre.

Amennyiben
a
thyssenkrupp nem keres
meg karrierajánlattal, vagy
nem kerül sor felvételi
eljárásra

Amennyiben hozzájárulsz ahhoz, hogy a thyssenkrupp további álláslehetőségekkel
felkeressen, úgy az adataidat annak az évnek a végétől számított 36 hónap elteltéig
tároljuk, amelyben az adatok a thyssenkrupp részére átadásra kerültek .

Hírlevelek küldése

A https://myaccount.ecosim.hu oldalon megadott nevedet és e-mail címedet a thyssenkrupp
mindaddig megőrzi, amíg Te nem kéred annak törlését.

Abban az estben, ha nem járulsz hozzá, hogy a thyssenkrupp a https://myaccount.ecosim.hu
oldalon megadott és részére továbbított személyes adataidat jövőbeni pályázati lehetőségek
céljából tárolja, úgy a személyes adataid azok thyssenkrupp részére történő rendelkezésre
bocsátásától számított 6 hónap elteltével törlésre kerülnek.
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IX.

Személyes adat szolgáltatása a toborzási folyamatban való részvétel előfeltétele és az elmaradó
adatszolgáltatás következménye
A https://myaccount.ecosim.hu oldalon megadott személyes adatok szolgáltatása önkéntes, azaz nem alapul
jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, és nem előfeltétele szerződés megkötésének sem, azonban ezek
a személyes adatok szükségesek számunkra ahhoz, hogy karrierajánlatokkal kereshessünk meg Téged, illetve,
hogy Neked karrier célú hírleveleket küldjünk. Ezek hiányában nem tudunk Téged karrierajánlatokkal megkeresni,
illetve, karrier célú hírleveleket küldeni.

X.

A thyssenkrupp által tett adatbiztonsági intézkedések
A személyes adataidat a tájékoztató III. pontjában foglaltak szerint, az Ecosimtől, email útján kapjuk meg, és ezt
követően mentésre kerülnek a thyssenkrupp belső szerverére. A személyes adatok ezt követően a thyssenkrupp
biztonságos szerverén kerülnek megőrzésre, és ahhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férnek
hozzá. A személyes adatok a megőrzési időt követően a szerverről is törlésre kerülnek.

XI.

Milyen jogaid vannak a TK adatkezelésével összefüggésben?



Kérelmezheted a thyssenkrupp-tól a Rád vonatkozó adatkezeléssel összefüggésben:
a)
a személyes adatokhoz történő hozzáférést (Adatvédelmi Rendelet 15. cikk). E körben jogosult vagy
tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e, jogosult vagy megismerni a
kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérhetsz, továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi
szempontból lényeges információkat (pl. címzettek kategóriái, tárolás időtartama).
b)
a személyes adatok helyesbítését (Adatvédelmi Rendelet 16. cikk). E körben kérheted a helytelen adat
kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.
c)

személyes adatok törlését (Adatvédelmi Rendelet 17. cikk).

d)

vagy kezelésének korlátozását (Adatvédelmi Rendelet 18. cikk).



A hozzájárulásodat bármikor vissza lehet vonni: A thyssenkrupp adatkezelésének jogalapja a Te hozzájáruló
nyilatkozatod, (lásd jelen tájékoztató IV. pontja). A hozzájárulásodat bármely időpontban visszavonhatod erre
irányuló nyilatkozat megküldésével, amely azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti.



A fenti jogok érvényesítésére vonatkozó kérelmet a fenti I. pontban megadott elérhetőségeken lehet benyújtani
a thyssenkrupp-hoz. A thyssenkrupp a kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 15 napon
belül eleget tesz és értesít Téged a megtett lépésekről, illetve a kérelem elutasításának indokairól.



Panasz benyújtás joga: Jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; website: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Tel: + (36)-1-391-1400)
panaszt benyújtani. A panasz hatósági benyújtása előtt javasoljuk, hogy azt először a thyssenkruppnak küldd meg
annak érdekében, hogy a kérést első körben mi is megvizsgálhassuk.



Bírósági út igénybe vétele: Jogaid megsértése esetén a thyssenkrupp ellen bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása
a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választásod szerint – a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
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