ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ JELENTKEZŐKNEK
Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Indivizo Zrt. („Indivizo”) tevékenysége során végzett adatkezelési és ügyfelei
számára végzett adatfeldolgozási feltételeiről ad tájékoztatást pályázatokra jelentkezők számára.
Az Indivizo az általa üzemeltetett Alkalmazásán („Alkalmazás”) keresztül kezelt személyes adatok
tekintetében kettős minőségben jár el. Azon személyes adatok tekintetében, amelyek az Alkalmazás
használatához szükséges regisztrációhoz szükségesek, az Indivizo adatkezelő. Minden egyéb személyes adatot
az Indivizo ügyfelei („Ügyfél”) nevében és javára kezel, ügyfelei utasítása szerint adatfeldolgozóként jár el.
Jelen tájékoztatóban a GDPR rövidítés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) szóló jogszabályt jelenti.)
Indivizo
elérhetőségei

Indivizo adatvédelmi
koordinátora
elérhetőségei
Az Érintettek köre

A kezelt adatok köre

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.
E-mail címe: info@indivizo.com
Telefonszáma: +36 1 411 3608
Honlap: www.indivizo.com
Postacíme: 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.
E-mail címe: privacy@indivizo.com
Telefonszáma: +36 1 411 3608
A jelen Tájékoztató az Indivizo Alkalmazását használó, valamely, az Indivizo
Ügyfele által meghirdetett pályázatra jelentkezőkre vonatkozik. (továbbiakban
„Jelentkezők”, „Érintettek” vagy „Felhasználók”).
Az Indivizo, mint adatkezelő az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezeli az
Érintettekről:
a)
Jelentkezőknek az Alkalmazás használatához szükséges vagy a
használat során keletkezett regisztrációs és egyéb adatai
(„Használati Adatok”). Ezen belül két adatcsoportot kezel az
Indivizo:
aa) használathoz feltétlenül szükséges adatok: felhasználó név,
email cím, belépés IP címe, belépés időpontja („Szükséges
Használati Adatok”)
bb) opcionálisan megadható adatok: telefonszám, arcképmás
(„Opcionális Használati Adatok”)
b)
Az Indivizo, mint adatfeldolgozó az alábbi adatcsoportokba
tartozó adatokat kezel az Érintettekről az Ügyfelei nevében és
megbízásából („Feldolgozott Adatok”): önéletrajz, video interjú,
video interjú válasz, serious games Alkalmazás eredménye,
kiválasztási csapat jelentkezővel kapcsolatos szavazata,
értékelése, kompetenciái, észrevételei, kiválasztás eredménye

PRIVACY NOTICE FOR APPLICANTS
This Privacy Notice provides information for applicants applying for a Hiring on the terms and conditions of
data controlling by Indivizo Zrt. (‘Indivizo’) during its activities and its data processing services provided to
clients.
With regard to personal information processed by Indivizo through the Application (‘Application’) operated
by it, it acts in two different capacities. With regard to personal information necessary for the registration
required for the use of the Application, Indivizo acts as the controller. All other personal data are processed
by Indivizo on behalf of and for the benefit of its clients (‘Clients’), acting in the capacity of processor,
following its Clients’ instructions.
In this Privacy Notice, the acronym GDPR shall refer to Regulation (EU) 679/679 of the European Parliament
and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
Indivizo’s contact
details

Contact details of
Indivizo’s Data
Protection
Coordinator
Data Subjects

Data subject to
processing

Registered address: 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.
Email: info@indivizo.com
Phone: +36 1 411 3608
Website: www.indivizo.com
Postal address: 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.
Email: privacy@indivizo.com
Phone: +36 1 411 3608
This Privacy Notice applies to applicants using Indivizo’s Application and applying
for a Hiring by an Indivizo Client. (hereinafter referred to as ‘Applicants’, ‘Data
Subjects’ or ‘Users’).
Indivizo, as the controller, may process the data of Data Subjects falling into the
following data categories:
a)
The Applicants’ registration and other data required for the use
of the Application or generated during its use (‘Usage Data’).
Within that category, two types of data are processed by
Indivizo:
aa) data essential for use, including the user name, email address,
log-in IP address, log-in time and local storage (‘Essential Usage
Data’)
bb) data whose provision is optional, including the phone number
and image (‘Optional Usage Data’)
b)
Indivizo, as the processor, shall, on behalf of its Clients, process
data of the Data Subjects falling into the following data
categories (‘Processed Data’): résumé, video interview, video
interview response, result of the serious games Application, the
vote and assessment of the selection team regarding the
applicant, the applicant’s competences and observations and
the result of the selection process
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Adatkezelés célja

Az
adatkezelés
jogalapjai

Az adatok megőrzési
ideje

Az Indivizo a személyes adatokat az alábbi célból kezeli:
a) Szükséges Használati Adatok: az Indivizo által üzemeltetett
Alkalmazás biztonságos működtetése céljából szükséges
regisztrációs és működtetés céljára;
b) Opcionális Használati Adatok: az Indivizo által üzemeltett
Alkalmazás biztonságos működtetése céljából szükséges
regisztrációjának egyediesítésére;
c)
Feldolgozott Adatok (adatfeldolgozóként, ügyfelei nevében
utasítása alapján): az Indivizo Ügyfelei munkatársi kiválasztási
folyamatának lebonyolítása céljából és egyéb, az Ügyfél által
megadott célra, amelyről az Ügyfél tájékoztatja az Érintetett,
valamint az Érintett és az Ügyfél által generált tartalmak
közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása.
Az Indivizo a személyes adatokat az alábbi jogalapon kezeli:
a) Szükséges Használati Adatok: Alkalmazás használata érdekében
megkötött felhasználói megállapodás létrejötte és a szerződés
teljesítése;
b) Opcionális Használati Adatok: Érintett hozzájárulása;
c)
Feldolgozott Adatok: Ügyfél által saját, az Érintettek számára
készült tájékoztatójában megadott cél, általában az Érintett
hozzájárulása.
Az Indivizo a személyes adatokat az alábbi ideig őrzi:
a)

b)

c)

Szükséges Használati Adatok: A regisztráció Érintett általi
törléséig; az automatikusan rögzített IP címeket az Indivizo a
rögzítésüket követően legfeljebb 5 munkanapig tárolja.
Opcionális Használati Adatok: Érintett hozzájárulásának
visszavonásáig, ezen adatok vagy a regisztráció Érintett általi
törléséig;
Feldolgozott Adatok: Ügyfél által Indivizonak adott törlési
utasításig, amely általában a regisztrációt követő 6 hónapig tart,
az Érintett külön hozzájárulás esetén („talent-pool” hozzájárulás)
az Érintettnek az Ügyfél számára adott hozzájárulásban megjelölt
ideig.

PRIVACY NOTICE FOR APPLICANTS
Purpose of
processing

Legal ground of
processing

Data retention
period

Indivizo processes personal data for the following purposes:
a) Essential Usage Data are processed for the purposes of
registration and operation required in order to ensure the secure
operation of the Application operated by Indivizo;
b) Optional Usage Data are processed for the purpose of customising
registration required in order to ensure the secure operation of
the Application operated by Indivizo;
c)
Processed Data (as the processor, on behalf of and as instructed
by its clients): for the purposes of implementing the process of
selecting the staff members of Indivizo’s Clients and for any other
purpose specified by the Client, of which the Client shall inform
the Data Subject and in order to host (storage) space for the
publication of content generated by the Data Subject and the
Client.
Indivizo processes personal data on the following grounds:
a) Essential Usage Data: Entering into the User Agreement in order
to enable the use of the Application and the performance of the
Agreement;
b) Optional Usage Data: Consent by the Data Subject;
c)
Processed Data: The purpose specified by the Client in its guide for
Data Subject; consent by the Data Subject in general.
Indivizo retains personal data for the following period:
a)

b)

c)

Essential Usage Data: Until registration is cancelled by the Data
Subject; automatically registered IP addresses are stored by
Indivizo for up to 5 business days following their registration.
Optional Usage Data: Until Data Subjects withdraw their consent;
until such data are erased or the registration is cancelled by the
Data Subjects;
Processed Data: Until the cancellation instructions issued by the
Client to Indivizo, normally 6 months after the end of the selection
process; where a special consent is given by the Data Subject
(‘talent pool consent’), until the date specified in the Data
Subject’s consent to the Client.
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„Sütikkel”,
local
storage-al
kapcsolatos
tájékoztatás
Érintett
kötelezettségvállalása

Az Érintettet megillető
jogok

Az Indivizo ún. local storage-ot használ, valamint csak ún. munkamenet sütiket
használ. Ezek az eszközök biztosítják honlapjaink működését, ezért alkalmazásuk
szükséges ahhoz, hogy Ön használhassa szolgáltatásunkat.
Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott
adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott
adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal
történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a
Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
A Feldolgozott Adatok tekintetében az Érintett az alábbi jogait úgy gyakorolhatja,
hogy közvetlenül az Ügyfélhez fordul. Az Indivizo a hozzá intézett megkereséseket
a Feldolgozott adatok tekintetében az Ügyfélhez irányítja az Érintett egyidejű
tájékoztatása mellett.
A használati Adatok tekintetében az Indivizo biztosítja az Érintetteket megillető
alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az
Érintettekkel:
a) tájékoztatáshoz való jog:
az Indivizo - a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének
megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az
Érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt
információkat,
b) hozzáférési jog:
az Érintett jogosult arra, hogy az Indivizotól visszajelzést kapjon
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott
információkhoz hozzáférést kapjon. A Indivizo az adatkezelés
tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további
másolatokért az Indivizo az adminisztratív költségeken alapuló,
ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus
úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Indivizo – az
Érintett eltérő kérdése hiányába - széles körben használt
elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre,
c)
hozzájárulás visszavonásának joga:
ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, akkor az
Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. Az Indivizo a hozzájárulás visszavonását követően
is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése
vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll,
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Cookies and local
storage information
The Data Subject’s
commitment

Rights of Data
Subjects

Apart from local storage, Indivizo uses session cookies only. As such tools ensure
the operation of our websites, their use is essential in order to enable you to use
our service.
On entering their email address and personal data on registration (e.g. user name,
identifier, password etc.), Users shall assume responsibility for ensuring that no
other users are using the service from the email address specified and using the
data entered by the User. Such commitment considered, any liability related to logins from a specific email address and/or using specific data shall be borne solely by
the User having originally registered such email address and entered such data.
With respect to Processed Data, the Data Subjects can exercise their following
rights by directly contacting the Client. Indivizo shall direct any requests concerning
Processed Data to the Client, notifying the Data Subject thereof.
With respect to usage Data, Indivizo shall guarantee that the following rights of the
Data Subjects are enforced and shall cooperate with the Data Subjects in their
exercising of their rights:
a) right of information:
in accordance with the principle of fair and transparent processing,
Indivizo shall, in accordance with the applicable legislation, provide
the Data Subject with the information stipulated by the law,
b) right of access:
the Data Subject shall have the right to obtain from Indivizo
confirmation as to whether or not personal data concerning him or
her are being processed, and, where that is the case, access to the
personal data and the information specified by the legislation.
Indivizo shall provide a copy of the personal data undergoing
processing. For any further copies requested by the Data Subject,
Indivizo may charge a reasonable fee based on administrative
costs. Where the Data Subject makes the request by electronic
means, and unless otherwise requested by the Data Subject, the
information shall be provided in a commonly used electronic form,
c)
right to withdraw consent:
where processing is legally based on consent by the Data Subject,
the Data Subject shall have the right to withdraw his or her consent
to processing at any time; such withdrawal of consent shall,
however, be without prejudice to the lawfulness of processing
based on consent before its withdrawal. Following the withdrawal
of consent, Indivizo may continue processing personal data where
processing is necessary for compliance with a legal obligation or
for purposes of its legitimate interests, where such interests are in
proportion with the restriction of the right to the protection of
personal data,
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d)

e)

f)

g)

h)

helyesbítéshez való jog:
az Érintett kérheti, hogy az Indivizo indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,
törléshez való jog:
az Érintett kérheti, hogy az Indivizo indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem
teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által
meghatározott esetekben van lehetőség,
elfeledtetéshez való jog:
ezen, a törléshez való jog online környezetben történő
megerősítését szolgáló jog arra kötelezi az Indivizot, hogy ha
nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való
jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével tegye meg az ésszerűen elvárható lépéseket
(ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését,
korlátozáshoz való jog:
az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Indivizo korlátozza az
adatkezelést, ha
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy az Indivizo ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát),
- az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok
törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
- az Indivizonak már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
- az Érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az
adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az Indivizo jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
Érintett jogos indokaival szemben),
a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés
korlátozásáról
tájékoztatott
címzettekről
történő
tájékoztatáshoz való jog:
az Indivizo minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok
Érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
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d)

e)

f)

g)

h)

right to rectification:
the Data Subject shall have the right to obtain from Indivizo
without undue delay the rectification of inaccurate personal data
concerning him or her or to have incomplete data completed,
right to erasure:
the Data Subject shall have the right to obtain from Indivizo the
erasure of personal data concerning him or her without undue
delay; such request shall not be refused by Indivizo unless so
stipulated by the law,
right to be forgotten:
such right, which serves the purpose of confirming the right to
rectification in an online environment, requires Indivizo that,
where it has made the personal data public and is obliged, in order
to enforce the right to erasure, to erase the personal data, it shall,
taking account of available technology and the cost of
implementation, take reasonable steps, including technical
measures, to inform controllers which are processing the personal
data that the Data Subject has requested the erasure by such
controllers of any links to, or copy or replication of, those personal
data,
right to restriction:
the Data Subject shall have the right to obtain from Indivizo
restriction of processing where
the accuracy of the personal data is contested by the Data
Subject, for a period enabling Indivizo to verify the accuracy
of the personal data,
the processing is unlawful and the Data Subject opposes the
erasure of the personal data and requests the restriction of
their use instead,
Indivizo no longer needs the personal data for the purposes
of processing, but they are required by the Data Subject for
the establishment, exercise or defence of legal claims, or
the Data Subject has, exercising his or her right to object,
objected to processing, pending the verification whether the
legitimate grounds of Indivizo override those of the Data
Subject,
right of information on the rectification and erasure of personal
data and on recipients notified of the restriction of processing:
Indivizo shall communicate any rectification or erasure of personal
data or restriction of processing carried out at the Data Subject’s
request to each recipient to whom the personal data have been
disclosed, unless this proves impossible or involves
disproportionate effort. Indivizo shall inform the Data Subject
about those recipients if the Data Subject so requests.
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Az Érintett kérelmei
benyújtásának
módja
Az
Érintett
kérelmeinek
kezelése

adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az
Indivizo tájékoztatja e címzettekről,
i)
adathordozhatósághoz való jog:
ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása és a
személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az
Érintett jogosult arra, hogy
a rá vonatkozó, általa az Indivizo rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja,
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az Indivizot,
ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az Indivizotól a
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását,
j)
jogorvoslathoz való jog:
ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok
kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet egy
adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult. Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy a
panasz benyújtása vagy a bírósághoz fordulást megelőzően az
Indivizo adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és az Indivizo
adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.
Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit a fenti elérhetőségein vagy
közvetlenül az adatvédelmi koordinátorához az ott megadott elérhetőségeken
nyújthatja be.
Az Indivizo az Érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított 5
munkanapon belül eldönteni, hogy a kérelem a Feldolgozott Adatra vonatkozik és
ebben az esetben az Ügyfélnek továbbítja a kérelmet és tájékoztatja erről az
Érintettet.
Ha a kérelem Használati Adatra vagy Használati Adatra is vonatkozik, akkor az
Indivizo egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Indivizo a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet.
Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Indivizo írásban vagy
az Érintett ezirányú kérelme esetén elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az
Érintett azt másként kéri. Szóbeli tájékoztatás az Érintett személyazonosságának
igazolása esetén adható.
Ha az Indivizo nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

PRIVACY NOTICE FOR APPLICANTS
i)

j)

right to data portability:
where the Data Subject’s consent is given and the processing of
personal data is carried out by automated means, the Data Subject
shall have the right to
receive the personal data concerning him or her,
which he or she has provided to Indivizo, in a
structured, commonly used and machinereadable format,
transmit those data to another controller without
hindrance from Indivizo,
have the personal data transmitted directly from
Indivizo to another controller, where technically
feasible,
right to judicial remedy:
where the Data Subjects considers that the processing of his or her
personal data is carried out in breach of the applicable legislative
provisions, the Data Subject shall have the right to lodge a
complaint with a competent supervisory authority and shall have
the right to an effective judicial remedy. Prior to lodging the
complaint or seeking judicial remedy, the Data Subject may apply
to Indivizo’s Data Protection Officer, calling attention to the
problem affecting the processing of data by Indivizo.

Method of lodging a
request by the Data
Subject

The Data Subject shall submit his or her requests regarding the processing of data
at Indivizo’s addresses specified above or directly to its Data Protection
Coordinator at the contact details specified in the relevant section.

Processing of
requests by the Data
Subject

Within 5 business days of receipt of a request made by the Data Subject, Indivizo
shall decide whether the request concerns Processed Data, in which case it shall
forward the request to the Client, notifying the Data Subject thereof.
Where a request concerns or partly concerns Usage Data, Indivizo shall notify the
Data Subject of action taken on the request within one month of receipt of the
request. That period may be extended by two further months where necessary.
Indivizo shall inform the Data Subject of any such extension within one month of
receipt of the request, specifying the reasons for the delay.
Where the Data Subject makes the request by electronic means, Indivizo shall
provide the information in writing or by electronic means, if so requested by the
Data Subject, unless otherwise requested by the Data Subject. The information
may be provided orally, provided that the identity of the data subject has been
proven.
If Indivizo fails to take action on the request of the Data Subject, Indivizo shall
inform the Data Subject within one month of receipt of the request of the reasons
for not taking action and on the possibility of lodging a complaint with a
supervisory authority and seeking a judicial remedy.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ JELENTKEZŐKNEK
Gyermekek
nyilatkozatai

Az
adatok
megismerésére
jogosultak
A személyes adatok
címzettje
Egyéb vagy Közös
adatkezelők
Adatfeldolgozók

A 18. életévét nem betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez a felette szülői felügyeleti jog gyakorlójának
beleegyezését vagy utólagos jóváhagyását követeli meg az Indivizo. Az Indivizo figyelembe véve az elérhető technológiát - ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen
esetekben ellenőrizze, a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog
gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.
Az adatok megismerésére az Indivizo munkavállalói, illetve az Adatfeldolgozók
munkavállalói, megbízottai a munkakörükbe, megbízásukba tartozó feladatok
teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.
A személyes adatok címzettjei az Indivizo megbízottai, valamint ezek
Adatfeldolgozói.
Az Indivizo a személyes adatokat más adatkezelőnek nem továbbítja.
Az Indivizo az adatkezeléssel összefüggésben adatfeldolgozót vehet igénybe.
Ebben az esetben az adatkezelést az Indivizo nevében és utasítása szerint az
adatfeldolgozó végzi.
Az Indivizo kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, akik vagy amelyek
megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezeléssel szemben jogszabályi
követelményeknek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító,
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozó az Indivizo előzetesen írásban tett eseti vagy általános
felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az Indivizo az alábbi adatfeldolgozókat, a következő feladatok ellátására és az
alábbi időtartamra vesz igénybe:

PRIVACY NOTICE FOR APPLICANTS
Statements by
children

Persons authorised
to access the data
Recipients of
personal data
Other or Joint
Controllers
Processors

In order for a statement containing consent by an underage Data Subject below
the age of 18 to be deemed valid by Indivizo, it is necessary to obtain the consent
or subsequent approval by the holder of parental responsibility over such
underage Data Subject. Indivizo shall make reasonable efforts to verify in such
cases that consent is given or authorised by the holder of parental responsibility
over the child, taking into consideration available technology.
The persons authorised to access the data shall include Indivizo’s employees and
the employees and agents of Processors to the extent it is necessary for carrying
out the activities associated with their job or assignment.
The recipients of personal data shall include Indivizo’s agents and their Processors.
Indivizo shall not transfer personal data to other controllers.
Indivizo may use processors in connection with the processing of data. In such
cases, processing shall be carried out by such processor on behalf of and according
to the instructions of Indivizo.
Indivizo shall engage only processors providing sufficient guarantees to implement
appropriate technical and organisational measures in such a manner that
processing will meet the applicable legislative requirements and ensure the
protection of the rights of Data Subjects.
The processor shall not engage another processor without prior specific or general
written authorisation by Indivizo.
Indivizo shall engage the following processors to carry out the following activities
for the following period of time:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ JELENTKEZŐKNEK

Milyen módon
használhatja fel az
adott személyes adatot
(milyen tevékenységet
végez az Indivizo
részére)? Milyen
személyes adatokhoz
férhet hozzá?

Mennyi ideig biztosított a
hozzáférés?

Amazon
Web
Services, Inc. 410
Terry
Ave
NorthSeattle,
WA
98109-5210 , US
DIGITALOCEAN ™ INC
101 Avenue of the
Americas,
10th
FloorNew York, NY
10013
Google Inc.
Gordon
House,
Barrow Street Dublin
4, Ireland
Gravitalent Kft.
Nyíregyháza, Kosbor
utca 13. fszt

adattárolás - minden

az alvállalkozói szerződés
hatálya alatt; határozatlan
időtartamban

profil készítés és tárolás név, email cím, serious
games profil

az alvállalkozói szerződés
hatálya alatt; határozatlan
időtartamban

IBM Cloud Service
1 New Orchard Road
Armonk, New York
10504-1722 United
States
Zendesk, Inc.
1019 Market St, San
Francisco, CA 94103

profil készítés és tárolás név, email cím, personality
profile profil

az alvállalkozói szerződés
hatálya alatt; határozatlan
időtartamban

Support - Azonosító adok,
elérhetőségi adatok

az alvállalkozói szerződés
hatálya alatt; határozatlan
időtartamban

SUMO LOGIC, INC
305
Main
StreetRedwood City
CA 94063
Fejlesztő és Support
alvállalkozók

Rendszernaplók kezelése IP cím

az alvállalkozói szerződés
hatálya alatt; határozatlan
időtartamban

support és kapcsolódó
fejlesztések - minden adat

az alvállalkozói szerződés
hatálya alatt; határozatlan
időtartamban

Adatfeldolgozó

virtuális szerver
szolgáltatás - minden

Analítika, Support - IP cím

az alvállalkozói szerződés
hatálya alatt; határozatlan
időtartamban

az alvállalkozói szerződés
hatálya alatt; határozatlan
időtartamban
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Processor

Amazon
Web
Services, Inc. 410
Terry
Ave
NorthSeattle,
WA
98109-5210 , US
DIGITALOCEAN ™ INC
101 Avenue of the
Americas,
10th
FloorNew York, NY
10013
Google Inc.
Gordon
House,
Barrow Street Dublin
4, Ireland
Gravitalent Kft.
Nyíregyháza, Kosbor
utca 13. fszt
IBM Cloud Service
1 New Orchard Road
Armonk, New York
10504-1722 United
States
Zendesk, Inc.
1019 Market St, San
Francisco, CA 94103
SUMO LOGIC, INC
305
Main
StreetRedwood City
CA 94063
Development
and
Support
subcontractors

What kind of personal data it
may access?
In what ways may it use
specific personal data (what
kind of activities does it carry
out on behalf of Indivizo)?
data storage - all

How long will access
be granted?

virtual server service - all

under the effect of the
sub-contract,
indefinite period

Analitics, Support - IP address

under the effect of the
sub-contract,
indefinite period

profile creation and storage name, email address, serious
games profile
profile creation and storage name, email address, serious
personality profile

under the effect of the
sub-contract,
indefinite period
under the effect of the
sub-contract,
indefinite period

Support - Identification info,
contact details

under the effect of the
sub-contract,
indefinite period
under the effect of the
sub-contract,
indefinite period

syslog management - IP cím

support
and
development - all

related

under the effect of the
sub-contract,
indefinite period

under the effect of the
sub-contract,
indefinite period
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Az adatok védelme

Jogorvoslat, panasz
megtételének
lehetősége

PRIVACY NOTICE FOR APPLICANTS

A Indivizo az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési
intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 3911400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)
eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat.
Az Érintettet megilleti a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog, amely alapján jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a
felügyeleti hatóság Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével
szemben, illetőleg ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három
hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos
eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
Az Érintettet megilleti az Indivizoval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő
kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg az Indivizo adatvédelmi
koordinátorát.

Protection of data

Possibility of seeking
legal remedy and
lodging a complaint

Indivizo implements technical and organisational measures in order to protect the
data it controls, in particular against unauthorized access, alteration, transmission,
disclosure, erasure or destruction, damage and accidental loss, and to ensure that
stored data should not be rendered inaccessible due to any modification to the
technology employed.
In connection with the lawfulness of processing, the Data Subject may request
proceedings with the National Authority for Data Protection and Freedom of
Information (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postal address: 1534
Budapest, Pf.: 843, website: www.naih.hu, telephone: +36 (1) 391-1400, fax: +36
(1) 391-1410, central email address: ugyfelszolgalat@naih.hu), or may, in his or her
discretion, apply to the court of law having jurisdiction over his or her place of
residence.
The Data Subject shall have the right to an effective judicial remedy against the
supervisory authority, on the basis of which he or she shall have the right to an
effective judicial remedy against a legally binding decision of the supervisory
authority concerning the Data Subject or if the supervisory authority does not
handle the complaint or does not inform the Data Subject within three months on
the progress or outcome of the complaint lodged.
The Data Subject shall have the right to an effective judicial remedy against Indivizo
where it considers that his or her rights under the GDPR have been infringed as a
result of the processing of his or her personal data in non-compliance with the
GDPR.
Before applying to the National Authority for Data Protection and Freedom of
Information or the court, we encourage you to contact Indivizo’s Data Protection
Coordinator.

Az Érintett nyilatkozatai

Representations by the Data Subject

•

•

•

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan az
Indivizotól egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam.
Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő, alábbi hozzájárulások vagy a hozzájárulások elutasítása
tárgyában hozott döntéseimet a fenti Adatkezelési tájékoztató alapján hoztam meg és személyes
adataimat kifejezetten abból a célból bocsátottam az Indivizo rendelkezésére, hogy az Indivizo által
üzemeltetett Alkalmazással kapcsolatosan az Tájékoztatóban foglalt célok teljesüljenek.
Az általam elolvasott, megértett és elfogadott Adatkezelési tájékoztató megismerését követően
hozzájárulok, hogy az Indivizo által üzemeltetett Alkalmazással kapcsolatosan a Használati Adataimat,
azon belül különösen az Opcionális Használati Adataimat (fénykép, telefonszám) kezelje. Hozzájárulásom
a személyes adatok kezeléséhez önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat.

[HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2019. június 27.]

•

I hereby declare that, before the start of processing, I received clear and detailed information from
Indivizo regarding the processing of my personal data, which information I understood and
acknowledged. I further declare that my decisions concerning the granting or refusal to grant the
following consents to the processing of my data were based on the above Privacy Notice, and that my
personal data were specifically provided to Indivizo in order to ensure that the objectives set out in such
Notice in connection with the Application operated by Indivizo should be achieved.
Having read, understood and accepted the Privacy Notice, I hereby consent to Indivizo processing my
Usage Data provided to Indivizo in connection with the Application operated by Indivizo, including in
particular my Optional Usage Data (i.e. my photo and phone number). My consent to the processing of
my personal data constitutes a voluntary, specific, informed and clear statement.

[EFFECTIVE DATE: 27 June 2019]

