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NYILATKOZAT
A jelen toborzási folyamat során mi vagyunk az Ön adataiért felelős fél.
Hogyan kívánjuk felhasználni az Ön adatait
Az Ön adatait foglalkoztatással kapcsolatos célokra kívánjuk felhasználni.
Hozzájárulás
Jelentkezésével hozzájárulását fejezi ki ahhoz, hogy adatait abból a célból használjuk
fel, hogy figyelembe vegyük Önt a különféle foglalkoztatási lehetőségek
vonatkozásában. Mi felhasználjuk az Ön pályázatából származó adatokat, valamint a
pályázati folyamat során Ön által megadott egyéb adatokat, például az önéletrajzot. Az
Ön adatait nem használjuk fel semmilyen más célra.

Megosztás és határon átnyúló továbbítás
Az Ön adatait megoszthatjuk egyes harmadik felekkel, amelyek segítséget nyújtanak az
általunk végzett toborzáshoz, beleértve a következőket:
Az Aptiv szervezeten belüli más vállalatok, amelyek toborzást folytathatnak;
A jelölt státuszának és a vele történő kommunikáció kezelésére szolgáló
szolgáltatások nyújtói. Például „pályázókövetési rendszereket” használunk az
aktív pályázatok nyomon követésére. Ezen harmadik felektől megköveteljük,
hogy csak a kapott utasításoknak megfelelően használják fel az Ön adatait.
Ha Ön visszavonja hozzájárulását, akkor mi az adatok törlésére fogjuk utasítani az
Aptiv szervezet más vállalatait, valamint a szolgáltatóinkat (feldolgozóinkat) is.
-

Az Ön pályázatának elbírálási folyamata során szükség lehet arra, hogy az Ön adatait
az Európai Unión kívülre, például az Egyesült Államokba továbbítsuk. Amikor ezt
tesszük, jóváhagyott védelmi intézkedésekre támaszkodunk, például az adatvédelem
megfelelő szintjének biztosítására tervezett vállalatközi adattovábbítási
megállapodásokra.

Megőrzés
Mi a továbbiakban is tároljuk és kezeljük az Ön adatait, mindaddig, amíg az szükséges
ahhoz, hogy figyelembe vegyük Önt a különféle foglalkoztatási lehetőségek
tekintetében, és olyan észszerű időtartamig, hogy dokumentálni tudjuk a helyi
jogszabályoknak való megfelelést abban az országban, ahol a lehetőség található. Ön
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bármikor visszavonhatja hozzájárulását, és mi törölni fogjuk az adatait, kivéve, ha a
megfelelőség dokumentálásához további megőrzés szükséges.

Az Ön jogai
Attól függően, hogy melyik országban lakik, Önt további jogok illethetik meg, beleértve a
következőket:
-

Az adatai másolatához való hozzáférés joga
Az adatai helyesbítéséhez való jog, ha azok helytelenek
Az adatai törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az adatai kezelésének ideiglenes korlátozásához való jog
A személyes adatok bármely helyesbítéséről vagy törléséről, illetve az adatai
kezelésének korlátozásáról való tájékoztatás joga
Az adatai másolatának egy másik adatkezelőhöz történő továbbításához való
jog.
A közvetlen marketingről való „leiratkozás” joga

Kapcsolatfelvétel
Ha kérdése, kérése vagy panasza merül fel a személyes adatai használatának
módjával kapcsolatban, az alábbi linken kapcsolatba léphet az Aptivval. Ha olyan
aggályai merülnek fel, amelyeket az Aptiv nem kezel megfelelően, joga van panaszt
benyújtani az országa szerint illetékes adatvédelmi hatósághoz is.
https://www.aptiv.com/contact-us

