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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az ADAB Search Kft. (1082 Budapest, Futó utca 35-37.; a továbbiakban: ADAB), mint adatkezelő a 

jelen tájékoztatóban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 

Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) megfelelően tájékoztatjuk a www.adabsearch.hu honlap (a 

továbbiakban: Honlap) felhasználóit, a Honlapon keresztül érdeklődőket, illetve más érintetteket (a 

továbbiakban: Felhasználó) az ADAB által a Honlaphoz kapcsolódóan folytatott adatkezelés 

körülményeiről. Jelen tájékoztató magyar és angol nyelven készült, amennyiben a két verzió között 

bármilyen eltérés lenne, akkor a magyar nyelvű verzió az irányadó. 

A Felhasználó a Honlapon való regisztrációja során megadott, valamint az ADAB bármely más 

elérhetőségére a Felhasználó által az ADAB részére megküldött, illetve az ADAB által kért adatainak 

szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul. A honlapon való regisztrációval és 

ennek során személyes adatainak megadásával, illetve e-mailes vagy más csatornán történő 

jelentkezéssel, illetőleg azon keresztül a hozzájárulás megadásával a Felhasználó kifejezetten, 

írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. 

Az ADAB a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, a Felhasználó hozzájárulása alapján 

kezelheti a Felhasználó alábbi személyes adatait: 

• név; 

• anyja születési neve; 

• születési helye és ideje; 

• lakcíme; 

• adóazonosító jele; 

• végzettsége és végzettséget igazoló okirat száma; 

• e-mail cím; 

• telefonszám; 

• Facebook azonosító; 

• LinkedIn azonosító; 

• képmás; 

• érintett által megadott CV (önéletrajzi) adatok. 
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A fenti személyes adatok kezelése az ADAB honlapja üzemeltetése, az ADAB által nyújtott – 

munkaerő-közvetítési, illetve munkaerő kölcsönzési – szolgáltatások teljesítése, a Felhasználó 

számára a munkaadók ajánlatairól szóló tájékoztatás küldése érdekében szükséges. 

Cégünk, az ADAB, mint adatkezelő, munkaerő-közvetítési és –kölcsönzési szolgáltatás 

keretében továbbítja az Ön személyes adatait szerződött partnereihez, annak érdekében, 

hogy Ön, mint  Felhasználó, számára munkalehetőséget kínáljanak, ajánlataikkal 

megkereshessék Önt. Felhasználóként tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy 

személyes adatai az ADAB partnerei részére továbbításra kerüljenek. 

Az ADAB tájékoztatja a Felhasználót, hogy a regisztráció során megadott adatok kezelése 

számítógéppel történik, azonban az nem automatizált. A Felhasználó személyes adatait kizárólag 

az ADAB-nak a nyújtott szolgáltatásokért és az értesítések kiküldésért felelős munkatársai, valamint 

a szerződött partnerek arra illetékes személyei ismerhetik meg. Az ADAB az adatok tárolásához 

használt tárhely biztosításához tárhely-szolgáltót, mint adatfeldolgozót vesz igénybe. 

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, 

de legkésőbb az ötödik évet követő január 31-ig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Hozzájárulását a Felhasználó írásban, az ADAB lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül 

történő bejelentéssel visszavonhatja. A Felhasználó személyes adatainak módosítását, 

helyesbítését is ugyanezen, módon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni 

változása esetén, amennyiben annak feltételei fennállnak, az ADAB haladéktalanul törli a 

Felhasználó azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek a szolgáltatás 

nyújtásához. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja 

meg az ADAB által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait, vagy amennyiben azok 

törlését kéri, úgy az ADAB a továbbiakban nem tudja szolgáltatását nyújtani a Felhasználó részére. 

Az ADAB elérhetősége: 

office@adabsearch.hu 

1082 Budapest, Futó utca 35-37. 
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Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót az alábbi érintetti jogok illetik meg: 

A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog 
 
A Felhasználó az ADAB fent megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben 
tájékoztatást kérhet az ADAB-tól arra vonatkozóan, hogy az ADAB-nál személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, továbbá gyakorolhatja a hozzáféréshez való jogát. 
Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy az ADAB-tól információt 
kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig 
kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli 
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. 
  
Az ADAB a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által 
megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszol. 
 
A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az ADAB 
az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Felhasználó részére. 
 
A helyesbítéshez való jog 
 
A Felhasználó az ADAB fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az 
ADAB késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes 
adatai kiegészítését. 
 
Az ADAB a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által 
megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszol. 
 
A törléshez/elfeledtetéshez való jog 
 
A Felhasználó az ADAB fenti elérhetőségein keresztül írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az 
ADAB törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az ADAB kezelte; 
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre, 
d) a személyes adatait az ADAB jogellenesen kezelte, 
e) a személyes adatait az ADAB-ra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
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f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 
Az ADAB lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására fenti elérhetőségein keresztül is írásban 
vagy emailben. Az ADAB a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a 
Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
A Felhasználó az ADAB fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy az 
ADAB az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra 
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ADAB ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

c) az ADAB-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a 
Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 

d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az ADAB jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 
Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a 
Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos 
közérdekéből lehet kezelni. 
 
A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 
tárolását. 
 
Az adathordozhatósághoz való jog 
 
A Felhasználó az ADAB fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti az ADAB-tól 
a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által az ADAB rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a 
társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a 
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Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon 
történik. 
 
Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – 
ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen 
továbbítását. 
Az ADAB a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a 
Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 
 
Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a 
Felhasználónak célszerű panaszát először az ADAB-nak elküldenie a fenti elérhetőségeken, 
írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az ADAB a jogszerű állapotot magától helyreállítsa. 
 
A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot 
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem 
érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a 
következők: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Honlap: www.naih.hu 
 
A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert 

kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó 

választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek 

felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti 

meg: http://birosag.hu/torvenyszekek. 
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