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[HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2019. június 27.]

Szakmai terület

Érintett
kategóriája

Adatkör

STELLUNGNAHME ZU DEN VERWALTETEN
PERSONENBEZOGENEN DATEN

[EFFECTIVE DATE: 27 June 2019]

Adatcsoport

Jogi
adatosztályozás

Különleges
adat

Adat forrása
(kötelező/fakultatív)

[GÜLTIG AB: 27 Juni 2019]
Adatkezelési
nyilatkozat
szükségessége

Adatkezelés célja
munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat
munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat
munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat
munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat
munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat
munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat
munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat
munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat
munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat
munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat

Általános

Jelentkező

Személyes profil

név

személyes adat

nem

Érintett / Kötelező

igen

Általános

Jelentkező

Személyes profil

e-mail cím

személyes adat

nem

Érintett /Kötelező

igen

Általános

Jelentkező

Személyes profil

telefonszám

személyes adat

nem

Érintett /Fakultatív

igen

Általános

Jelentkező

Személyes profil

profilkép

személyes adat

nem

Érintett /Fakultatív

igen

Általános

Jelentkező

Személyes profil

videó interjú válasz

személyes adat

nem

Érintett /Fakultatív

igen

serious games profil személyes adat

nem

personality profile
profil

személyes adat

nem

szavazat

személyes adat

nem

HR team által generált

igen

kompetenciák

személyes adat

nem

HR team által generált

igen

komment

személyes adat

nem

HR team által generált

igen

dátum

nem személyes
adat

nem

HR team által generált

igen

azonosító adatok

személyes adat

nem

Érintett / Kötelező

igen

nem

nem személyes adat

nem

nem

nem személyes adat

nem

nem személyes adat

nem

nem személyes adat

nem

nem személyes adat

nem

Érintett / Kötelező

igen

munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat

nem

nem személyes adat

nem

nem személyes adat

nem

nem személyes adat

nem

nem személyes adat

Általános
(opcionális)
Általános
(opcionális)
ToborzásKiválasztás
ToborzásKiválasztás
ToborzásKiválasztás
ToborzásKiválasztás

Jelentkező
Jelentkező
Jelentkező
Jelentkező
Jelentkező
Jelentkező

Adminisztrátor

Jelentkező

Adminisztrátor

nincs érintett

Adminisztrátor

nincs érintett

Adminisztrátor

nincs érintett

Adminisztrátor

Jelentkező

Adminisztrátor

nincs érintett

Adminisztrátor

nincs érintett

Adminisztrátor

Jelentkező

Adminisztrátor

nincs érintett

Serious games
eredmények
Personality profile
eredmények
Jelentkező
értékelése
Jelentkező
értékelése
Jelentkező
értékelése
Jelentkező
értékelése
Pályázatkiválasztás
Pályázatkiválasztás
Pályázatkiválasztás
Pályázatkiválasztás
Pályázatkiválasztás
Pályázatkiválasztás
Pályázatkiválasztás
Pályázatkiválasztás
Pályázatkiválasztás

videó interjú
kérdések

nem személyes
adat
nem személyes
adat
nem személyes
adat

jelentkezők listája

személyes adat

kommunikációs
beállítások

nem személyes
adat
nem személyes
adat

kiválasztás neve
kiválasztás lépcsői

HR team tagjai

Érintett / Automatizált
profilalkotás
Érintett / Automatizált
profilalkotás

igen
igen

nem személyes adat
munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat
munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat

talent pool

személyes adat

nem

Érintett/Fakultatív

igen

munkaviszony létrehozása érdekében
kiválasztási folyamat

"kérdésbank"

nem személyes
adat

nem

nem személyes adat

nem

nem személyes adat

Adatkezelés
jogalapja
szerződés
megkötése
szerződés
megkötése
szerződés
megkötése
szerződés
megkötése
szerződés
megkötése
szerződés
megkötése
szerződés
megkötése
szerződés
megkötése
szerződés
megkötése
szerződés
megkötése
nem személyes
adat
szerződés
megkötése
szerződés
megkötése
nem személyes
adat
nem személyes
adat
szerződés
megkötése
nem személyes
adat
nem személyes
adat
szerződés
megkötése
nem személyes
adat

Adatkezelés
időtartama
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap
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[HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2019. június 27.]
categories of data
data area
subject

data group

legal
category

[EFFECTIVE DATE: 27 June 2019]
special
Source of the data
data
(mandatory / optional)

STELLUNGNAHME ZU DEN VERWALTETEN
PERSONENBEZOGENEN DATEN
necessity of a
statement

general

applicant

personal profil

name

personal data no

mandatory

yes

general

applicant

personal profil

email address

personal data no

mandatory

yes

general

applicant

personal profil

phone number

personal data no

optional

yes

general

applicant

personal profil

profil photo

personal data no

optional

yes

general

applicant

personal profil

video interview
answers

personal data no

optional

yes

serious gaming profil personal data no

automatical

yes

personality profile
profil

personal data no

automatical

yes

votes

personal data no

generated by the HR team

yes

competencies

personal data no

generated by the HR team

yes

comment

personal data no

generated by the HR team

yes

date

not personal
data

generated by the HR team

yes

ID data

personal data no

mandatory

yes

no

not personal data

no

no

not personal data

no

general
(optional)
general
(optional)

applicant
applicant

serious gaming
results
personality profile
results
evaluation of the
applicant
evaluation of the
applicant
evaluation of the
applicant
evaluation of the
applicant

hiring

applicant

hiring

applicant

hiring

applicant

hiring

applicant

admin

applicant

admin

nobody concerned hiring

name of the hiring

admin

nobody concerned hiring

steps of the hiring

admin

nobody concerned hiring

video interview
questions

not personal
data
not personal
data
not personal
data

admin

applicant

hiring

list of applicants

personal data no

admin

nobody concerned hiring

communication
settings

admin

nobody concerned hiring

HR Team members

not personal
data
not personal
data

admin

applicant

talent pool
question bank

admin

hiring

hiring

nobody concerned hiring

no

[GÜLTIG AB: 27 Juni 2019]
legal ground of
purpose
processing
selection process in order to create
conclude the
employment contract
contract
selection process in order to create
conclude the
employment contract
contract
selection process in order to create
conclude the
employment contract
contract
selection process in order to create
conclude the
employment contract
contract
selection process in order to create
conclude the
employment contract
contract
selection process in order to create
conclude the
employment contract
contract
selection process in order to create
conclude the
employment contract
contract
selection process in order to create
conclude the
employment contract
contract
selection process in order to create
conclude the
employment contract
contract
selection process in order to create
conclude the
employment contract
contract

data retention
period
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months
6 months

not personal data

not personal data

selection process in order to create
employment contract
selection process in order to create
employment contract

conclude the
contract
conclude the
contract

no

not personal data

not personal data

6 months

not personal data

no

not personal data

not personal data

6 months

mandatory

yes

selection process in order to create
employment contract

conclude the
contract

6 months

no

not personal data

no

not personal data

not personal data

6 months

no

not personal data

no

not personal data

not personal data

6 months

personal data no

optional

yes

selection process in order to create
employment contract

conclude the
contract

6 months

not personal
data

not personal data

no

not personal data

not personal data

6 months

no

6 months
6 months
6 months
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[HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2019. június 27.]
Betroffene
Bereich
Personen
Datenbereich
Datengruppe
Kategorien
Persönliches
Allgemeines
Bewerber
Name
Profil
Persönliches
Allgemeines
Bewerber
E-Mail-Adresse
Profil
Persönliches
Allgemeines
Bewerber
Telefonnummer
Profil
Persönliches
Allgemeines
Bewerber
Profilfoto
Profil
Persönliches
Antworten des
Allgemeines
Bewerber
Profil
Videointerviews
Allgemeines
Ergebnis des
Bewerber
Serious Games Profil
(wahlweise)
Serious Games
Ergebnis des
Allgemeines
Bewerber PersönlichkeitsPersönlichkeitsprofil
(wahlweise)
profils
BewerberAusschreibung Bewerber
Stimmen
auswertung
BewerberAusschreibung Bewerber
Kompetenzen
auswertung
BewerberAusschreibung Bewerber
Kommentar
auswertung
BewerberAusschreibung Bewerber
Datum
auswertung
EinstellungsVerwalter
Bewerber
Identifikationsdaten
verfahren
niemand
EinstellungsName des
Verwalter
betroffen verfahren
Einstellungsverfahrens
niemand
EinstellungsSchritte des
Verwalter
betroffen verfahren
Einstellungsverfahrens
niemand
EinstellungsVerwalter
Videointerview-Fragen
betroffen verfahren
EinstellungsVerwalter
Bewerber
Bewerberliste
verfahren
niemand
EinstellungsKommunikationsVerwalter
betroffen verfahren
einstellungen
niemand
EinstellungsTeammitglieder der
Verwalter
betroffen verfahren
Personalabteilung
EinstellungsVerwalter
Bewerber
Talentepool
verfahren
niemand
EinstellungsVerwalter
Fragenbank
betroffen verfahren
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STELLUNGNAHME ZU DEN VERWALTETEN
PERSONENBEZOGENEN DATEN

[EFFECTIVE DATE: 27 June 2019]
Rechtliche Kategorie

[GÜLTIG AB: 27 Juni 2019]

Sonder- Datenquelle (verpflichtend / Notwendigkeit
daten
optional)
einer Erklärung

personenbezogene Daten

nein

verpflichtend

ja

personenbezogene Daten

nein

verpflichtend

ja

personenbezogene Daten

nein

optional

ja

personenbezogene Daten

nein

optional

ja

personenbezogene Daten

nein

optional

ja

personenbezogene Daten

nein

automatisch

ja

personenbezogene Daten

nein

automatisch

ja

personenbezogene Daten

nein

personenbezogene Daten

nein

personenbezogene Daten

nein

keine personenbezogenen
Daten
personenbezogenen
Daten
keine personenbezogenen
Daten
keine personenbezogenen
Daten
keine personenbezogenen
Daten
personenbezogene Daten

nein
nein
nein
nein
nein
nein

Erstellt vom
Personalabteilungsteam
Erstellt vom
Personalabteilungsteam
Erstellt vom
Personalabteilungsteam
Erstellt vom
Personalabteilungsteam
verpflichtend
keine personenbezogenen
Daten
keine personenbezogenen
Daten
keine personenbezogenen
Daten
verpflichtend

ja
ja
ja
ja
ja
nein
nein
nein
ja

keine personenbezogenen
nein
Daten
keine personenbezogenen
nein
Daten

keine personenbezogenen
Daten
keine personenbezogenen
Daten

personenbezogene Daten

optional

ja

keine personenbezogenen
Daten

nein

nein

keine personenbezogenen
nein
Daten

nein
nein

Zweckbestimmung
Auswahlverfahren, um
Arbeitsvertrag zu erstellen
Auswahlverfahren, um
Arbeitsvertrag zu erstellen
Auswahlverfahren, um
Arbeitsvertrag zu erstellen
Auswahlverfahren, um
Arbeitsvertrag zu erstellen
Auswahlverfahren ,um
Arbeitsvertrag zu erstellen
Auswahlverfahren, um
Arbeitsvertrag zu erstellen
Auswahlverfahren, um
Arbeitsvertrag zu erstellen
Auswahlverfahren, um
Arbeitsvertrag zu erstellen
Auswahlverfahren, um
Arbeitsvertrag zu erstellen
Auswahlverfahren, um
Arbeitsvertrag zu erstellen
keine personenbezogenen
Daten
Auswahlverfahren, um
Arbeitsvertrag zu erstellen
Auswahlverfahren, um
Arbeitsvertrag zu erstellen
keine personenbezogenen
Daten
keine personenbezogenen
Daten
Auswahlverfahren, um
Arbeitsvertrag zu erstellen
keine personenbezogenen
Daten
keine personenbezogenen
Daten
Auswahlverfahren, um
Arbeitsvertrag zu erstellen
keine personenbezogenen
Daten

Rechtsgrundlage der
Datenverwaltung

Archivierungszeitraum

den Vertrag abschließen

6 Monate

den Vertrag abschließen

6 Monate

den Vertrag abschließen

6 Monate

den Vertrag abschließen

6 Monate

den Vertrag abschließen

6 Monate

den Vertrag abschließen

6 Monate

den Vertrag abschließen

6 Monate

den Vertrag abschließen

6 Monate

den Vertrag abschließen

6 Monate

den Vertrag abschließen

6 Monate

keine personenbezogenen
6 Monate
Daten
den Vertrag abschließen

6 Monate

den Vertrag abschließen

6 Monate

keine personenbezogenen
6 Monate
Daten
keine personenbezogenen
6 Monate
Daten
den Vertrag abschließen

6 Monate

keine personenbezogenen
6 Monate
Daten
keine personenbezogenen
6 Monate
Daten
den Vertrag abschließen

6 Monate

keine personenbezogenen
6 Monate
Daten

