
1. sz. melléklet 

 
Az adatkezelő a www.karrier.webstar.hu weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatokat az alábbi táblázatban megjelöltek szerint kezeli.  

Adatkezelés célja A kezelt adatok A kezelt adatok forrása 
Az adatok kezelésének 

jogalapja 
Az adatok tárolásának időtartama Rendelet 13. cikk (2) e) pontja szerinti tájékoztatás 

a jelentkezővel történő kapcsolattartás a 
felvételi eljárás lefolytatása során 

jelentkező neve, email címe, 
telefonszáma 

érintett érintett hozzájárulása Hozzájárulás visszavonásáig (a 
jelentkező elutasítását követő 6. 
hónapig) kilépés vagy azt követő 30 
nap 

az adatok megadása nem kötelező, amennyiben az adatokat az 
érintett nem adja meg, úgy az adatkezelő a jelentkezési 
szándékról nem értesül, az érintettet nem tudja azonosítani, 
kapcsolatot nem tudja vele felvenni 

a weboldalon történő regisztráció, az 

előfizető érintettel történő kapcsolatfelvétel  

Önéletrajzban, motivációs 

levélben megadott adatok 

érintett az érintett hozzájárulása Hozzájárulás visszavonásáig (a 

jelentkező elutasítását követő 6. 
hónapig) kilépés vagy azt követő 30 
nap 

az adatok megadása nem kötelező, amennyiben az önéletrajban 

szereplő adatokat az érintett nem adja meg, úgy az adatkezelő a 
jelentkező alkalmasságát nem tudja elbírálni 

próbafeladat kiküldése  email cím, név érintett érintett hozzájárulása Hozzájárulás visszavonásáig (a 
jelentkező elutasítását követő 6. 
hónapig) kilépés vagy azt követő 30 

nap 

az adatok megadása nem kötelező, amennyiben az email címét, 
illetve a nevét az érintett nem adja meg, úgy az adatkezelő a 
részére nem tud próbafeladatot ki küldeni 

 

Az adatkezelő az alábbi harmadik fél partnerek szolgáltatásit használja, akik az adatok címzettjeinek tekinthetőek:  

Szolgáltató neve Szolgáltatás  Szolgáltató székhelye Szolgáltató e-mail címe Szolgáltató telefonszáma 

Webstar Csoport Kft. tárhelyszolgáltató 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36. info@webstar.hu +36 72 522 738 

Google LLC statisztikai adatszolgáltató 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA data-protection-office@google.com +1 650-253-0000 

Facebook Inc. Statisztikai és hirdetési szolgáltató 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA privacyshield@support.facebook.com +1 650-543-4800 

MailerLite UAB levélküldő szolgáltatás J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania info@mailerlite.com  

Mouseflow Inc. statisztikai adatszolgáltató Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen V, Denmark privacy@mouseflow.com +1 855-668-7335 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő olyan harmadik fél szolgáltatókat vesz igénybe (Google LLC, Pipedrive Inc., Facebook Inc, Mouseflow Inc) akik az USA-ban bejegyzett jogi személyek, így adott esetben az adatkezelő által kezelt adatok az USA-

ba kerülhetnek továbbításra. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő által igénybe vett szolgáltatásokat nyújtó, az USA-ban bejegyzett harmadik felek mindegyike részese A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1250 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján létrejött 

EU–USA adatvédelmi pajzs rendszernek, továbbá, hogy az USA olyan állam, mely rendelkezik a rendelet 45. cikk (1) pontja alapján megfelelőségi határozattal.    

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő a kezelt személyes adatokat nemzetközi szervezet részére nem továbbítja. 


