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TÁJÉKOZTATÁS 

Az Aptiv adatkezelőként elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága mellett. 
Az Aptiv Services US („Aptiv”) egy Írországban bejegyzett részvénytársaság, amelynek 
székhelye: Aptiv, 5 Hanover Quay, Dublin 2, Írország, D02VY79. Ez az adatvédelmi tájékoztatás 
akkor lép életbe, amikor toborzás és jelentkezés céljából felkeresi Karrier oldalunkat: 
www.jobs.aptiv.com. 

 

CÉL  

Az Aptiv az Ön személyes adatait az Ön jelentkezésének fogadása és értékelése, valamint az 

Ön alkalmasságának értékelése céljából dolgozza fel a megpályázott munkakör(ök) esetében. 

 

JOGALAP 

Az Aptiv az Ön személyes adatait a szerződés teljesítésének törvényes jogalapja szerint 

dolgozza fel, vagy lépéseket tesz az Ön kérésére a szerződés megkötése előtt (az általános 

adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének (b) pontja) a különböző országokban 

felmerülő jogi kötelezettségeink betartása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) 

bekezdésének (c) pontja), valamint az Aptiv jelentkezési és toborzási folyamata során 

esetlegesen felmerülő jogos érdekei alapján (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) 

bekezdésének (f) pontja). 

 

Továbbá, ha személyes adatai speciális kategóriájú adatokat tartalmaznak (az általános 

adatvédelmi rendeletben felsoroltak szerint [pl. olyan adatok, amelyekre szükségünk lehet az 

egyenlőségre vonatkozó jogszabályok betartásához]), akkor azokat a foglalkoztatási 

kötelezettségek és az alapvető jogok védelme kapcsán dolgozzuk fel (az általános 

adatvédelmi rendelet 9. cikke (2) bekezdésének (b) pontja). 

 

MEGŐRZÉSI IDŐSZAK 

Az Aptiv meghatározott és korlátozott ideig őrzi meg az adatait, figyelembe véve a feldolgozás 

célját és a jogos érdekeket (azaz azt az időtartamot, amelyet a jelentkezés-/toborzáskezelés 

megkövetel), valamint minden olyan jogi kötelezettséget, amelynek betartására az Aptiv 

köteles lehet. A megőrzési időkeretek a jelentkezés sikerétől függően is eltérhetnek. 

 

 Megőrzési ütemtervek 

A megőrzési ütemtervek az alábbiak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aptiv.wd5.myworkdayjobs.com/APTIV_CAREERS
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Régió Megőrzési időszak a jelentkezés dátumát 

követően 

Amerikai kontinens: Egyesült Államok, 

Brazília, Mexikó, Honduras 

2 év 

India 1 év 

Hátralevő APAC: Kína, Japán, Szingapúr, 

Dél-Korea, Malajzia 

3 év 

Európa, Közel-Kelet és Afrika: Írország, 

Egyesült Királyság, Lengyelország, 

Németország, Svédország, Románia, 

Franciaország, Olaszország, 

Spanyolország, Portugália, Ausztria, 

Magyarország, Észak-Macedónia, Szerbia, 

Törökország, Tunézia, Marokkó 

18 hónap 

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA 

A jelentkezését a megfelelő Aptiv jogi entitás dolgozza fel, amely részt vesz a 
jelentkezés/toborzás folyamatában. 

Személyes adatainak toborzási célú feldolgozása érdekében az Aptiv megbízható harmadik 
felekkel vagy szolgáltatókkal is együttműködhet, vagy ezek támogatását igényelheti. Személyes 
adatait kizárólag az utasításainknak megfelelően kezelik, és titoktartási kötelezettség terheli őket. 
Megköveteljük a harmadik felektől, hogy tartsák tiszteletben az Ön adatainak biztonságát, és a 
jogszabályoknak megfelelően kezeljék azokat. A harmadik felek/szolgáltatók a következők:  

Workday, Talent Brew, Sterling, Tupu, Broadbean. 

Előfordulhat, hogy a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre kell 

továbbítanunk.  Mindig megtesszük a lépéseket annak biztosítására, hogy az Ön adatainak az 

EGT-n kívülre történő bármilyen továbbítását gondosan kezeljük és biztosítsuk az Ön 

személyes adatainak védelme érdekében. Ahol szükséges, megfelelő biztosítékokat 

léptettünk életbe a társult vállalatokkal és harmadik felekkel/szolgáltatókkal annak biztosítása 

érdekében, hogy a személyes adatok EGT-n kívüli továbbítását megfelelő védelem övezze 

(pl. az adatvédelem megfelelő szintjének biztosítására tervezett vállalatközi átadási 

megállapodások; az EU általános szerződési záradékai az EU általános adatvédelmi 

rendeletének 46. cikke (2) bekezdésével összhangban; az Európai Bizottság által jóváhagyott 

bármely más megfelelőségi lépés).  

 

AZ ÖN JOGAI 

Bizonyos körülmények között a jogszabályok szerint a következőket gyakorolhatja: 

• A tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog: Bármikor kérhet tájékoztatást arról, 
hogy miként és milyen személyes adatokat használunk fel, milyen célokra dolgozzuk fel az 
adatokat, honnan származnak az adatok, mely címzetteknek továbbíthatják az adatokat 
és mennyi ideig tároljuk az ilyen jellegű adatokat. 
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• A helyesbítéshez való jog: Ha úgy találja, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok 
pontatlanok, bármikor kérelmezheti az adatok helyesbítését. Ha véleménye szerint az 
adatok hiányosak, akkor kérelmezheti azok kiegészítését is. 

• A törléshez való jog: Ha úgy találja, hogy személyes adatainak felhasználása már nem 
szükséges, megfelelő jogi alap nélkül történik, vagy egyéb okokból jogellenes, 
kérelmezheti ezen adatok törlését.  

• A feldolgozás korlátozásához való jog: Az adatok törlése helyett korlátozást is 
kérelmezhet az adatok felhasználása esetében, ha azokat helytelenül használják. 
Különösen akkor is követelhet ilyen korlátozást az adatok felhasználásával kapcsolatban, 
ha vitatja az adatok pontosságát vagy tiltakozott az adatok felhasználása ellen. 

• A tiltakozáshoz való jog: Ha bizonyos körülmények olyan okokat adnak Önnek, amelyek 
megengedhetetlenné teszik személyes adatainak felhasználását, tiltakozhat az ilyen 
jellegű adatok felhasználása ellen. 

• A visszavonáshoz való jog: Ha az adatokat beleegyezés alapján kezeljük, akkor Önnek 
joga van bármikor visszavonni beleegyezését.  

• A panasz benyújtásához való jog a szabályozó hatósághoz: Ha úgy találja, hogy 
megsértették az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos jogait, akkor joga van 
panaszt benyújtani a szabályozó hatósághoz. Felveheti a kapcsolatot a tartózkodási 
helyéért, a munkahelyéért vagy a feltételezett jogsértés helyéért felelős szabályozó 
hatósággal. 

o Ha olyan aggályai merülnek fel, amelyekkel az Aptiv nem foglalkozik, akkor is joga 
van panaszt benyújtani az országa adatvédelmi hatóságainál. 

• Az automatikus döntéshozatal és profilalkotás elutasításához való jog: 
o Adataira nem vonatkozik automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás 

• Az adathordozhatósághoz való jog: bizonyos körülmények között személyes adatainak 
megszerzéséhez és újrafelhasználásához különböző szolgáltatásokban. 

Ha élni kíván jogaival, kérjük, küldje el az Adatvédelmi információs kérelmet az űrlapon 

keresztül a következő hivatkozás segítségével: 
https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request 

 

Kapcsolat 

Ha kérdése, kérelme vagy panasza merül fel a személyes adatainak felhasználásával 
kapcsolatban, az alábbi hivatkozás segítségével léphet kapcsolatba az Aptiv vállalattal: 

https://www.aptiv.com/contact-us 

 

 

https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request
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