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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
munkaerőközvetítésben résztvevők részére 

 
 
Tisztelt Résztvevő! 

Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni a Training360 Kft. által nyújtott, felnőttképzéshez 
kapcsolódó általános munkaerőközvetítési programban, szolgáltatásban résztvevők személyes 
adatainak kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban. 
 

1. 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 
 

2. A kezelt adatok köre 

A program során az Ön által megadott, alábbi önéletrajzi adatokat kezeljük: 

• név 
• anyja neve, születési hely és idő 
• lakcím 
• e-mail cím 
• telefonszám 
• LinkedIn profil/azonosító 
• korábbi munkahelyek megnevezése és a munkaviszony fennállásának időtartama 
• korábbi munkakörök 
• pozíció, feladatok leírása 
• iskolai végzettség (oktatási intézmény és végzettség megnevezésével, tanulmányok 

időtartamával) 
• idegennyelvismeret 
• munkakör betöltéséhez releváns egyéb ismeretek 
• munkakör betöltéséhez releváns készségek, erősségek 
• érdeklődési kör, hobby 
• preferált munkavégzés helye 

Személyes adatként kezeljük továbbá azon munkáltatók nevét, amelyekhez az Ön önéletrajzát 
megküldtük, valamint az Ön által a szerződésben vállalt interjú részvételi kötelezettség teljesítését, és 
a 12 hónapos hűségidő letöltését, vagy ezek elmaradását, és az Önt a szerződésszegés alapján terhelő 
fizetési kötelezettség mértékét. 

mailto:adatvedelem@training360.com
http://www.training360.com/
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3. Az adatkezelés célja 

Az önéletrajzi adatok kezelésének célja, hogy az Önnel kötött szerződésben foglaltaknak eleget téve, a 
Training360 Kft. segítse az Ön elhelyezkedését a kívánt munkakörben, ennek érdekében az önéletrajzi 
adatait a lehetséges munkáltatóknak továbbítsa. 
 
Ehhez szükségesek a fenti, az Ön azonosítását szolgáló személyazonosító adatok, az Ön 
elhelyezkedését elősegítő adatok (korábbi munkatapasztalatok, tanulmányok, szakismeretek és egyéb 
ismeretek, készségek), valamint az Ön kapcsolattartási adatai, melyek lehetővé teszik az állásinterjúk 
lebonyolítását. 
 
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges továbbá, hogy a Training360 Kft. ismerje, hogy mely 
partnereinek küldte el az Ön önéletrajzát. Az állásinterjúkon való részvételi kötelezettség teljesítése és 
a hűségidő letöltése, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményei esetében pedig az adatkezelés célja 
annak megállapítása, hogy az Ön által vállalt szerződéses kötelezettség teljesült-e, vagy pedig 
szerződésszegésre került sor. 

4. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Önnel megkötött felnőttképzési szerződésben foglalt munkaerőközvetítési 
szolgáltatás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Mivel a munkaerő kiválasztása során a 
lehetséges munkáltatók valamennyi, a 2.1. pontban rögzített önéletrajzi adatot figyelembe veszik, 
ezért ezen adatok mindegyike lényegesnek minősül a Training360 Kft. által vállalt szerződéses 
kötelezettség teljesítése szempontjából. 

A lehetséges munkáltatók köre, amelyeknek Ön ajánlottuk, valamint a hűságidő megtartása esetében 
az adatkezelés jogalapja a Training360 Kft. azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy 
a szerződés teljesítésével kapcsolatos technikai lépéseket (pl. ne kerüljön kétszer ugyanahhoz a 
partnerhez szükségtelenül kiküldésre ugyanaz az önéletrajz) megvalósíthassa, illetve a szerződéssel 
összefüggő jogi igényeit érvényesíthesse. 

5. Az adatkezelés időtartama 

Az adatokat a szerződésből eredő igények elévülési idejéig (teljesítéstől számított 5 év) kezeljük, ám a 
konkrét önéletrajzi adatokat (a telefonszám és e-mail cím kivételével) legfeljebb a hűségidő leteltéig 
tároljuk. 

6. Adattovábbítás 

Az Ön önéletrajzát azon partnereinknek továbbítjuk, akik a megadott pozícióba munkatársat keresnek. 
Partnereink a továbbiakban önálló adatkezelőként, saját szabályzatuk szerint kezelik az Ön adatait! 
Ezen partnerekről Ön a továbbítást megelőzően tájékoztatást kap. 

A Training360-nál a könyvelést végző szolgáltató, ahova adattovábbítás történhet: BPion Services Kft. 
(székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. 2. em.). A szerződés teljesítésével vagy felmondásával  
kapcsolatos esetleges jogi kérdések, problémák esetén a vállalati jogi képviselő: Pap Dósa ügyvédi 
Iroda, H-1012 Budapest, Mikó u. 14.  
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7. Az adatok tárolásának helye, adatbiztonság 

A 2. pontban meghatározott, a Training360 által kezelt adatok tárolását a Training360 biztonságos on-
premise szerverparkjában valamint a Microsoft online felhős rendszerein (Office 365, Azure, Dynamics 
CRM 365) végzi. A személyes adatokat tartalmazó bizalmas és szigorúan bizalmas dokumentumokat 
megfelelő jogosultságkezelés és hozzáférés szabályozás mellett kezeli, azok papíralapú verzióit (iratok) 
biztonságosan, zárható helyen (irattár, zárható irodák és szekrények) tárolja. 

A kezelt személyes adatok részben a Microsoft által üzemeltett felhőszolgáltatások igénybevételével 
is tárolásra, mentésre kerülnek. A szolgáltatás jellegéből eredően sor kerülhet az Ön személyes 
adatainak az Európai Unión kívüli továbbítására. Ez az adattovábbítás a GDPR 49. cikkének (1) bekezdés 
c) pontján alapul, a Training360 és a Microsoft között létrejött szerződés teljesítése az Önnek nyújtott 
szolgáltatás teljesítése érdekében. A Microsoft által alkalmazott biztonsági intézkedések itt érhetők el: 

• https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacystatement 
• https://docs.microsoft.com/hu-hu/dynamics365/get-started/gdpr/ 
• https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ 
• https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=17457 

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Ön, mint érintett jogosult hozzáférést kapni az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz, kérheti 
azok helyesbítését, törlését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, bizonyos esetekben élhet az 
adathordozhatóság jogával, illetve kérheti az adatkezelés korlátozását (amíg döntés születik az adat 
sorsáról). Az érintett kérelmeire az adatkezelő 1 hónapon belül válaszol.  
 
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 

 
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet az illetékes hatóságnál (Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – www.naih.hu, címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-
11., telefonszáma: +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 a Training360 weboldalának láblécében érhető 
el (Adatkezelési szabályzat). 
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