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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
álláshirdetésünkre jelentkezők részére 

(Érvényes: 2020.05.12-ig) 
 
Tisztelt Érdeklődő! 
 
Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni a Training360 Kft. által meghirdetett álláshelyekre 
jelentkezők, vagy önkéntesen önéletrajzot, álláspályázatot küldők személyes adatainak kezeléséről, az 
Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön munkaerő közvetítő cég, állásportál útján juttatja el hozzánk 
önéletrajzát, mindenképpen olvassa el a közvetítő adatkezelési tájékoztatóját is! 
 

Az adatkezelő személye 

Training360 Kft. 
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 56. A. épület 3. emelet 
Tel.: +36-1-880-0040 
Fax: +36-1-880-0041 
E-mail: adatvedelem@training360.com 
Web: www.training360.com 
 

A kezelt adatok köre 

• Az Ön önéletrajzában megadott adatokat, valamint az önéletrajzok másolatait, és amennyiben 
részünkre ilyet küld, a bizonyítványok, képzettséget igazoló iratok adatait és ezek másolatait a 
Training360 Kft. kezeli.  

 
• Amennyiben Ön az előszűrési folyamat során regisztrációhoz kötött tesztet (nyelvi, logikai) tölt 

ki, úgy a regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, 
telefonszám, jelszó, születési év, legmagasabb iskolai végzettség, lakóhely (város), érdeklődési 
terület, tapasztalat, angol/német nyelvtudás, nettó bér igény, feladat eredménye. Ezeken kívül 
a teszt eredményét, mint személyes adatot is kezeli a Training360 Kft. 

• Az Assessment Center képességfelmérő teszten résztvevő jelentkezők esetében a nevet, iskolai 
végzettséget, valamint a teszten elért eredményt kezeljük. 

 
• Amennyiben személyes interjúra kerül sor, az önéletrajzban megadott adatain kívül az interjún 

kialakított véleményt, mint személyes adatot kezeli a Training360 Kft. 
 

Az adatkezelés célja 

• Az önéletrajzi adatok és kapcsolódó dokumentumok kezelésének célja a jelentkezők szűrése, 
kapcsolattartás a jelentkezővel, valamint döntés meghozatala a munkaviszony létesítéséről. 
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• A kiválasztási folyamat egyes lépései során kezelt személyes adatok esetében az adatkezelés 
célja a munkaköri alkalmasság, nyelvismeret, logikai képességek, tudás, készségek felmérése, 
értékelése, személyes benyomás kialakítása. 

 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az önéletrajz megküldése esetében Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont). 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
A hozzájárulást az adatvedelem@training360.com e-mail címre küldött elektronikus levélben tudja 
visszavonni. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. Természetesen amennyiben a hozzájárulást visszavonta, pályázatát a 
továbbiakban nem tudjuk figyelembe venni. 
 
Az előszűrési folyamat további lépései során az adatkezelés jogalapja a Training360 Kft. azon jogos 
érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), hogy a munkatársat a számára megfelelő, kellő információt 
nyújtó felvételi eljárások alapján választhassa ki. 
 

Az adatkezelés időtartama 

Az önéletrajzot és kapcsolódó dokumentumait, valamint a kiválasztási eljárás során keletkezett egyéb 
személyes adatokat addig az időpontig kezeljük, amíg a munkaviszony létesítéséről szóló (pozitív vagy 
negatív) döntést Önnel közöljük, ezt követően törlésre kerülnek. Az Assessment Center tesztjén elért 
eredményről 1 héten belül tudunk részletes felvilágosítást adni, ezt követően az értékelő lapok 
megsemmisítésre kerülnek, és a továbbiakban csak a megfelelés tényét kezeljük. 
A felvételt nyert kollégától szakmai önéletrajzot kérünk, melynek kezeléséről a belépéskor 
tájékoztatjuk. 
 

Adattovábbítás 

A toborzás során a Training360 Kft. az alábbi közvetítők, mint adatfeldolgozók közreműködésével jár 
el: 
 
profession.hu Kft. 
Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 4. em. 
Telefon: +36-1-224-2070 
Weboldal: www.profession.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@profession.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: p2m Informatika Kft. (adatvedelem@profession.hu)  
 
Salio Személyzeti Tanácsadó Kft. 
Székhely: 2084 Pilisszentiván, Rét u. 24. 
Iroda: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 
Telefon: +36-1-210-0062 
Weboldal: www.salio.hu 
E-mail: adatvedelem@salio.hu 
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Az Assessment Center tesztjén közreműködő tréner személyéről a teszt megkezdésekor adunk 
tájékoztatást. 
 
Ha Ön közvetlenül a Training360 Kft. valamely munkatársának küldött önéletrajzot vagy 
álláspályázatot, tájékoztatjuk, hogy az előszűrés elvégzése céljából a profession.hu részére továbbítjuk 
a jelentkezést. 
 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Ön jogosult hozzáférést kapni a Training360 Kft. által kezelt személyes adataihoz, kérheti azok 
helyesbítését, törlését, jogos érdek jogalapon kezelt adatok esetében tiltakozhat az adatkezelés ellen, 
bizonyos esetekben élhet az adathordozhatóság jogával, illetve kérheti az adatkezelés korlátozását 
(amíg döntés születik az adat sorsáról). Az Ön kérelmeire 1 hónapon belül válaszolunk.  
 
A kérelmek az alábbi elérhetőségeken nyújthatók be:  
 

Training360 Kft. 
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 56. A. épület 3. emelet 
Tel.: +36-1-880-0040 
Fax: +36-1-880-0041 
E-mail: adatvedelem@training360.com 
Web: www.training360.com 

 
Ön az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (www.naih.hu, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszám: +36-1-391-
1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy igényét bírósági úton érvényesítheti az illetékes 
törvényszék előtt. 
 
A Training360 Kft. általános adatkezelési tájékoztatója, amelyben részletesebben olvashat az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogokról, a Training360 weboldalának láblécében érhető el (Adatvédelmi 
és adatkezelési tájékoztató). 
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