Adatvédelmi Szabályzat
Kibit Solutions Kft

1. Bevezető
Jelen dokumentumban lefektetett adatvédelmi irányelveink összefoglalják, hogy miként
kezeljük jelöltjeink, partnereink, ügyfeleink, alvállalkozóink személyes adatait.
A szabályzat leírja, hogyan gyűjtjük, használjuk fel és kezeljük az egyes közreműködő felek
személyes adatait, és mindeközben hogyan felelünk meg a kapcsolódó jogi
kötelezettségeinknek. Jelöltjeink, partnereink, ügyfeleink, alvállalkozóink adatainak
biztonsága fontos a számunkra, és elkötelezetten védjük és óvjuk adatvédelmi jogaikat.
Jelen Adatvédelmi irányelvek a weboldalunk látogatóinak/felhasználóinak, jelöltjeinknek,
ügyfeleinknek, beszállítóinknak a személyes adataira vonatkozik. A Kibit Solutions Kft
munkavállalóira a Kibit Solutions Kft Munkavállalók Adatvédelmi irányelvei vonatkoznak,
amelyek a cég intranet hálózatán érhetők el.

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?
JELÖLTJEINK ADATAI
Annak érdekében, hogy ügyfeleink részére a legkompetensebb projekt-csapatot hozhassuk
létre, illetve jelöltjeink részére a tudásuknak és tapasztalatuknak legmegfelelőbb projektmunkát biztosíthassuk, számos információt elemeznünk kell jelöltjeinkkel kapcsolatban. Csak
olyan adatokat, információkat gyűjtünk, amelyekkel valóban segíthetünk jelöltjeinknek a
legmegfelelőbb projektre kerülését. Ilyen információ például a jelöltjeink neve, elérhetősége,
oktatási adatai, korábbi foglalkoztatottságával kapcsolatos adatai, egyéni vállalkozói adatai, és
természetesen minden jelöltünk dönthet úgy is, hogy további egyéb, releváns információt is
megoszt velünk magáról.
Az alábbi lista részletesen tartalmazza, hogy milyen információkat gyűjtünk és tárolunk
jelöltjeinkről (amennyiben ezt a jelölt megosztja velünk):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név
Kor/születési idő
Nem
Fénykép
Elérhetőségek (telefonszám, email cím, lakcím/tartózkodási hely)
Oktatási adatok
Nyelvtudás
Korábbi foglalkoztatással kapcsolatos adatok, projekt tapasztalat leírása
Referenciaszemély adatai
Állampolgárság / születési hely
Egyéni vállalkozói adatok, adószám vagy adóazonosító jel
Részletek a jelenlegi juttatásáról, óradíjáról
Jövőbeli projekt-érdeklődésével, igényeivel kapcsolatos információ
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•
•
•

További információ, amelyet a jelölt oszt meg velünk és releváns a projektjeink
szervezésével kapcsolatosan
További információk, melyeket Partnereink osztanak meg velünk
További információk, amelyeket más harmadik forrásból, például munkakereső
weboldalakról szerzünk be

ÜGYFELEINK ADATAI
A Kibit Solutions Kft ügyfeleiről is információt szükséges gyűjtenünk és felhasználnunk –
elsősorban az ügyfeleink szervezetében dolgozó magánszemélyekről – annak érdekében, hogy
szolgáltatásainkat megfelelő minőségben és hatékonysággal tudjuk nyújtani ügyfeleink
részére.
Az ügyfeleinktől gyűjtött adatok meglehetősen korlátozottak. Általános esetben mindössze az
adott szervezetnél dolgozó kapcsolattartók elérhetőségi adataira van szükségünk (pl. név,
felelősségi kör, telefonszám és e-mail-cím), hogy garantálni tudjuk a zökkenőmentes
együttműködést.
Emellett további információt is tárolhatunk, ha azokat ügyfelünk szervezetéből megosztották
velünk, illetve a Kibit Solutions Kft jelzi ügyfelei felé, ha a fentiektől eltérő, további adatokra
van szüksége szolgáltatásainak biztosításához.
BESZÁLLÍTÓINK ADATAI
A zökkenőmentes együttműködés biztosítása érdekében adatokra, információkra van
szükségünk beszállítóinktól, együttműködő partnereinktől, alvállalkozóinktól.
Általános esetben szükségünk van az adott szervezetnél dolgozó megfelelő személyek
elérhetőségi adataira, hogy kommunikálhassunk velük.
Egyéb információra is szükségünk lehet, például referenciákra vagy a szervezetnél dolgozó
személyek kompetenciáival kapcsolatos információkra. Az utóbbi esetekben a jelöltjeinkre
vonatkozó adatgyűjtési irányelveink tekintendők érvényesnek.
WEBOLDAL-LÁTOGATÓINK, FELHASZNÁLÓINK
A weboldalunkon korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk, amelynek segítségével fejlesztjük
a weboldal felhasználói élményét, és segítjük a biztosított szolgáltatásaink kezelését. Ez
magában foglalja az olyan információkat, mint például a weboldalunk használatának módja, a
weboldalunk meglátogatásának gyakorisága és azok az időpontok, amikor a weboldalunk a
legnépszerűbb.
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3. Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?
JELÖLTJEINK ADATAI
Jelöltjeink személyes adatait az alábbi kétféle módon gyűjtjük.
A jelöltek által megadott személyes adatok
Jelöltjeink számos módon oszthatnak meg információkat velünk. Ezek a következők lehetnek:
•
•
•
•
•

Adatok megadása a Kibit Solutions Kft weboldalán, egy jelentkezési űrlapon, vagy a
regisztrációs folyamat részeként
Papír alapú önéletrajz leadása a Kibit Solutions Kft képviselői részére személyesen
Önéletrajz elküldése a Kibit Solutions Kft képviselőjének email-ben
A Kibit Solutions Kft képviselőjével folytatott interjú
Önéletrajz elküldése közösségi média (Facebook, LinkedIn) csatornán keresztül.

Más forrásokból származó személyes adatok
Más forrásokból is hozzáférhetünk jelöltjeink személyes adataihoz. Az adott körülményektől
függően ezek a következő helyzetekben kapott személyes adatokat foglalhatják magukban:
•
•
•
•

Referencia-személyek által;
Ügyfeleink és partnereink által;
Álláskereső oldalak segítségével;
Facebook, vagy LinkedIn alapú keresés és kapcsolatfelvétel esetén.

ÜGYFELEINK ADATAI
Az ügyfeleink személyes adatait kétféle módon gyűjtjük:
Ügyfeleink által megadott személyes adatok
A célunk garantálni, hogy ügyfeleinkkel folytatott projektjeinken a legjobb csapat dolgozzon.
Kétféleképpen kaphatunk adatokat ügyfeleinktől, ügyfeleinkről:
•
•

Ha ügyfelünk proaktívan kapcsolatba lép velünk,
Ha mi keressük meg potenciális ügyfeleinket az üzletfejlesztési tevékenységünk
részeként.

Más forrásokból származó személyes adatok
Adott esetben más forrásokból is kereshetünk potenciális ügyfeleinkről további információkat,
általánosságban az elvárható pontosság vagy más piaci információszerzés jegyében, többek
között:
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•
•
•

Harmadik féltől származó piackutatásból vagy az online és offline média elemzéséből
(amelyet személyesen is végezhetünk, vagy alkalmazhatunk egy szervezetet ennek
elvégzésére);
A releváns események résztvevőlistájából
Publikusan elérhető keresőkkel, közösségi média segítségével

BESZÁLLÍTÓINK ADATAI
Személyes adatait a velünk végzett munkája során gyűjtjük.
WEBOLDAL-LÁTOGATÓINK, FELHASZNÁLÓINK
Adatait automatikusan gyűjtjük sütik segítségével a weboldalunk meglátogatásakor, a
böngészője cookie-beállításainak megfelelően.
Ha ellátogat a weboldalunkra, bizonyos információkat automatikusan összegyűjthetünk,
függetlenül attól, hogy végül szolgáltatásunk használata mellett dönt-e. Ez magába foglalja az
Ön IP-címét, a dátumot, valamint a weboldalunk megtekintésének időpontját és gyakoriságát,
illetve azt, hogy miként böngészi annak tartalmát.

4. Hogyan használjuk fel személyes adatait?
JELÖLTJEINK ADATAI
A személyes adatok felhasználásának legfőbb oka az, hogy segítsen megtalálni egy konkrét
projekt kapcsán azokat a jelölteket, akik kompetenciája és elvárásai illeszkednek a projekt
igényeihez. Minél több releváns információval rendelkezünk jelöltjeink készségeiről,
igényeiről, elvárásairól, annál jobban tudunk a részükre megfelelő projektmunkába bevonni.
A jelöltjeink adatait az alábbi tevékenységek körében használjuk:
Projekt szervezési és végrehajtási tevékenységek
Fő tevékenységi területünk a projekt-szervezés – a megfelelő kompetenciák összekapcsolása a
a megfelelő projekt-munkával. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a különböző módszereket,
amelyek segítségével jelöltjeink személyes adatait adott esetben és a jogszabályoknak és
követelményeknek megfelelően erre a célra felhasználhatjuk és kezelhetjük.
•
•
•

Jelöltjeink adatainak gyűjtése
Jelöltjeink adatainak tárolása (és szükség esetén frissítése) az adatbázisunkban, hogy
kapcsolatba léphessünk velük a projekt-szervezés során
A projekt-szervezési szolgáltatások nyújtása és a folyamat megkönnyítése;
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•
•
•
•
•
•
•
•

A jelöltek adatainak elemzése azon nyitott pozíciók tekintetében, amelyekre
alkalmasnak tartjuk őket;
A jelöltjeinkkel kapcsolatos információk elküldése az ügyfeleink részére a projektszervezés elősegítése érdekében, illetve, hogy felmérhető legyen jelöltjeink
alkalmassága az adott feladat elvégzésére;
A jelöltek egyes projekt munkákra történő jelentkezésének lehetővé tétele
A jelöltek és a Kibit Solutions Kft között fennálló szerződéses kötelezettségek
teljesítése;
A Kibit Solutions Kft és harmadik felek között fennálló, a jelöltek kiválasztásával
kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítése;
A számlázási folyamat támogatása;
Ügyfélelégedettségi felmérések elvégzése;
Adók, járulékok és egyéb díjak beszedésével/kifizetésével kapcsolatos jogi
kötelezettségeinknek való megfelelés támogatása

Marketingtevékenység
Időről-időre információkat küldhetünk jelöltjeinknek, amely véleményünk szerint számot
tarthat az érdeklődésére, vagy segítséget kérhetünk jelöltjeinktől azzal kapcsolatban, hogy más
jelöltekkel is felvegyük a kapcsolatot projekt-lehetőségek kapcsán. Adott esetben az
alábbiakban felsorolt célokra kívánjuk felhasználni az adatait:
•

részletek küldése olyan jelentésekből, promóciókból, ajánlatokból, kapcsolatépítési és
ügyféleseményekről, valamint az iparággal kapcsolatos általános információkból,
amelyek véleményünk szerint számot tarthatnak jelöltjeink érdeklődésére

ÜGYFELEINK ADATAI:
Az ügyfelekkel kapcsolatos információk felhasználásának legfőbb oka a szerződéses
megállapodás megfelelő végrehajthatóságának biztosítása, és így a zavartalan kapcsolat
garantálása.
Az ügyfeleinkkel kapcsolatos információkat az alábbiakra használjuk:
Projekt-szervezési és végrehajtási tevékenységek
Legfőbb tevékenységi területünk a projekt-szervezés és végrehajtás. Az alábbiakban
felsoroljuk azokat a különböző módokat, amelyek során felhasználjuk ügyfeleink adatait a
folyamatok elősegítése érdekében.
•
•
•

Ügyféleink kapcsolati adatainak tárolása és frissítése az adatbázisunkban, annak
érdekében, hogy projekt-szervezési és végrehajtási kérdések kapcsán felvehessük a
kapcsolatot ügyfeleink alkalmazottjaival, közreműködő partnereivel.
Feljegyzések készítése megbeszéléseinkről és találkozóinkról, amely szolgáltatásunk
megfelelő színvonalú biztosítását segítik elő
Ügyfélelégedettségi felmérések elvégzése
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Marketingtevékenység
Ügyféladatok kezelése marketing aktivitásunk támogatása érdekében (pl referenciák,
ajánlások).
Jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére, illetve védelmére
Adott esetben személyes adatait felhasználhatjuk, hogy jogi igényeket terjesszünk elő,
érvényesítsünk vagy védjünk meg.
BESZÁLLÍTÓINK ADATAI
Beszállítóink személyes adatait elsősorban azért használjuk fel, hogy a szerződéses
megállapodást megfelelően végrehajthassuk, zavartalan kapcsolatot garantálhassunk, és
megfeleljünk a törvényi követelményeknek.
Az alábbi módokon használjuk beszállítóink adatait:
•
•
•
•
•

Tároljuk és szükség esetén frissítsük az adatokat az adatbázisunkban, hogy a
megállapodásainkkal kapcsolatban megkereshessük
Szolgáltatásokat kínáljunk, vagy támogatást és szolgáltatásokat kérjünk
beszállítóinktól, partnereinktől
Eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek
Segítsük a megfelelő marketingkampányok célzását
Adott esetben jogi igényeket terjesszünk elő, érvényesítsünk, illetve védjünk meg.

WEBOLDAL-LÁTOGATÓINK, FELHASZNÁLÓINK
Weboldal látogatóink adatait annak érdekében használjuk fel, hogy fejlesszük a weboldal
felhasználói élményét, amelynek segítségével felkelthetjük ügyfeleink, partnereink és
jelöltjeink figyelmét.

5. Kivel osztjuk meg személyes adatait?
JELÖLTJEINK ADATAI
Jelöltjeink adatait elsősorban a Kibit Solutions Kft képviselőivel, alkalmazottaival és az
üzletfejlesztésünket és projekt-szervezési tevékenységünket a régióban támogató
együttműködő partnereinkkel osztjuk meg, kifejezetten adott, konkrét projekt-szervezési és
végrehajtási tevékenység céljából. Továbbá, megoszthatjuk jelöltjeink adatait ügyfeleink és
leendő ügyfeleink alkalmazottaival, ezesetben is kizárólag konkrét projekt-szervezési és
végrehajtási tevékenység céljából.
ÜGYFELEINK ADATAI
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Ügyfeleink adatait kizárólag konkrét projekt-szervezési és végrehajtási tevékenységünk
céljából megoszthatjuk jelöltjeinkkel, együttműködő partnereinkkel és beszállítóinkkal.
Ügyfeleink adatait (limitált és egyeztetett formában, külön engedély kérésével) megoszthatjuk
publikusan, tetszőleges harmadik féllel (például referenciák).
BESZÁLLÍTÓINK ADATAI
Amennyiben máshogy nem rendelkezik megállapodásunk, beszállítóink adatait megoszthatjuk
együttműködő partnereinkkel és ügyfeleinkkel, illetve projekt-szervezési és végrehajtási
tevékenységünk kapcsán további felekkel.
WEBOLDAL-LÁTOGATÓINK, FELHASZNÁLÓINK
Ha másképp nem rendelkezik, megoszthatjuk adatait az internetes elemzésre szakosodott
szolgáltatókkal,
marketingautomatizálási
platformokkal
és
a
közösségimédiaszolgáltatásokkal foglalkozó szolgáltatókkal.
ÁLTALÁNOSAN
•
•

•
•
•

Adó, audit vagy egyéb hatóságokkal, ha azt feltételezzük, hogy a törvények vagy
egyéb szabályozások köteleznek bennünket az adatok megosztására
Harmadik félként működő szolgáltatókkal, akik a mi nevünkben végeznek
tevékenységet (beleértve a külső tanácsadókat és szaktanácsadókat, például az
ügyvédeket, könyvvizsgálókat és könyvelőket, műszaki támogatási funkciókat és
informatikai tanácsadókat);
Harmadik félként működő, kiszervezett informatikai szolgáltatókkal,
dokumentumtárolást vagy CRM-szolgáltatást biztosító szolgáltatókkal, ahol
megfelelő adatkezelési megállapodás van érvényben;
Marketingtechnológiai platformokkal és beszállítókkal;
Ha a Kibit Solutions Kft a jövőben egy másik céggel egyesül vagy egy másik cég
felvásárolja (vagy komoly egyeztetéseket folytat erről a lehetőségről), személyes
adatait megoszthatjuk az üzlet vagy cég (potenciális) új tulajdonosaival.

6. Hogyan védjük személyes adatait?
Számunkra fontos az adatvédelem. Ezért megtesszük a szükséges intézkedéseket, amelyek
célja az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása.
Elkötelezettek vagyunk minden ésszerű és szükséges lépés megtételére a tárolt személyes
információk védelme érdekében a visszaélés, az adatvesztés vagy az illetéktelen hozzáférés
megakadályozása érdekében. Ezt számos szükséges műszaki és szervezeti intézkedéssel
garantáljuk. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére irányuló
intézkedések.
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Ha visszaélés, adatvesztés vagy illetéktelen hozzáférés gyanúja merül fel a személyes
információival kapcsolatban, kérjük, azonnal tudassa ezt velünk.

7. Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat?
Amennyiben öt éven keresztül nem voltunk érdemi kapcsolatban az érintett személlyel (vagy,
adott esetben, a céggel, amelynél vagy amellyel dolgozik), töröljük személyes adatait a
rendszerünkből, kivéve, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a törvény vagy más szabályozás
megköveteli tőlünk azok megőrzését (például az adóhatóságokkal szembeni kötelezettségeink
vagy bármely várható jogvita miatt).
Az „érdemi kapcsolat” alatt például kommunikációt értünk kettőnk között (szóban vagy
írásban), vagy az online szolgáltatásaink aktív használatát.

8. Hogyan érheti el, módosíthatja vagy vonhatja vissza az
Ön által megadott személyes adatokat?
A Kibit Solutions Kft-vel közreműködő, vagy kapcsolatba lépő személyeknek jogai vannak a
személyes adataival kapcsolatban, amennyiben már tároljuk őket.
Ezen személyek kapcsolatba tudnak lépni velünk a róluk tárolt adatok és információk kapcsán
az erre szolgáló elérhetőségeink bármelyikén. Indokolatlan késedelem nélkül és minden
esetben a vonatkozó törvények előírásai szerint igyekszünk válaszolni a kérésekre, kérdésekre.
Ezeket az üzeneteket megőrizhetjük, hogy segítsen megoldani a felvetett problémákat,
megválaszolni a feltett kérdéseket.
• Tiltakozáshoz való jog: Azon személyeknek, akik adatait tároljuk és felhasználjuk
tevékenységünk során, joga van tiltakozni ez ellen.
• Hozzájárulás visszavonásához való jog: Azon személyek, akik adatait tároljuk és
felhasználjuk tevékenységünk során, és erre vonatkozóan korábban megszereztük a
hozzájárulását, ezen hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.
• Érintett hozzáférési kérelme: Azon személyeknek, akik adatait tároljuk és felhasználjuk
tevékenységünk során, joguk van megerősítést kérni tőlünk azzal kapcsolatban, hogy milyen
adatokat tárolunk róluk egy adott pillanatban, és megkérhetnek bennünket arra, hogy
módosítsuk, frissítsük vagy töröljük ezeket az információkat. Ilyen esetekben megkérhetjük
ezen személyeket a személyazonosságuk megerősítésére, és adott esetben további
információkat kérhetünk róluk.
• Törléshez való jog: Azon személyeknek, akik adatait tároljuk és felhasználjuk
tevékenységünk során, bizonyos helyzetekben jogukban áll a személyes adatok „törlését” kérni
tőlünk. A kérésnek megfelelően ilyen esetekben töröljük ezen személyek adatait, de általában
azt feltételezzük, hogy ezen személyek szeretnék, ha a nevük felkerülne azon személyek
listájára, akik nem kívánják, hogy kapcsolatba lépjünk velük. Így minimálisra csökkenthetjük
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annak esélyét, hogy ezen személyeket megkeressük a jövőben, és a korábbiaktól függetlenül
begyűjtsük az adatait. Ettől eltérő eljárásnak is megfelelünk külön kérés esetén.
• Adathordozhatósághoz való jog: Azon személyeknek, akik adatait tároljuk és felhasználjuk
tevékenységünk során, joguk van átvinni adataikat tőlünk egy másik adatkezelőhöz. Ebben
segítséget is nyújtunk – vagy úgy, hogy közvetlenül átvisszük az adatokat, vagy úgy, hogy
biztosítunk egy másolatot egy általánosan használt, géppel olvasható formátumban.
• Panasztételi jog egy felügyeleti hatóságnál: Azon személyeknek, akik adatait tároljuk és
felhasználjuk tevékenységünk során, jogukban áll, hogy panaszt tegyenek a helyi felügyeleti
hatóságánál.
• A kezelés korlátozásának joga: Azon személyeknek, akik adatait tároljuk és felhasználjuk
tevékenységünk során, jogukban áll kérelmezni, hogy személyes adataikat bizonyos
körülmények között korlátozottan kezeljük. Ez mindaddig fennáll, amíg: (i) az alább felsorolt
körülmények egyike meg nem oldódik; (ii) az adott személy hozzájárulását nem adja; vagy (iii)
nem válik szükségessé további kezelés jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy
védelme, egy másik személy jogainak a védelme, illetve az EU vagy egy tagállama számára
fontos közérdek miatt.
• A helyesbítéshez való jog: Azon személyeknek, akik adatait tároljuk és felhasználjuk
tevékenységünk során, jogukban áll kérelmezni, hogy helyesbítsünk minden olyan pontatlan
vagy hiányos személyes adatot, amelyet velük kapcsolatban tárolunk. Ha ezen személyek
adatait megosztottuk harmadik felekkel, értesítjük őket a helyesbítésről, kivéve, ha ez nem
lehetséges vagy aránytalan erőfeszítést igényel.
Fontos, hogy az általunk tárolt személyes adatokkal kapcsolatos információk pontosak és
aktuálisak legyenek, ezért szívesen fogadjuk a személyes adatok és információk pontosításával,
aktualizálásával kapcsolatos kéréseket.

9. Hogyan tárolhatjuk és adhatjuk át adatait
nemzetközi szinten?
A Kibit Solutions Kft egy regionálisan működő szervezet. Ez teszi lehetővé a számunkra, hogy
kiemelkedő IT projektek megvalósításában vehessünk részt. Annak érdekében, hogy továbbra
is így működhessünk, adott esetben nemzetközi szinten kell átadnunk és tárolnunk adatait.
A fentiek szerint jelöltjeink adatait továbbíthatjuk:
•
•
•
•

Cégünk regionális szervezeti egységei között;
Ügyfeleink részére;
Projekt-szervezéssel foglalkozó szerződött partnerünk részére
Harmadik félként működő, kiszervezett informatikai szolgáltatók felé,
(dokumentumtárolás,
CRM-szolgáltatás),
ahol
megfelelő
adatkezelési
megállapodás van érvényben;
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Biztosítani szeretnénk, hogy az adatait biztonságos módon tároljuk és továbbítjuk. Ezért az
Európai Gazdasági Térségen (EGT) (azaz az Európai Unió tagállamai, Norvégiával, Izlanddal
és Liechtensteinnel együtt) kívülre csak akkor továbbítunk adatokat, amikor ez megfelel az
adatvédelmi jogszabályoknak, és az átvitel módja megfelelő védelmet biztosít az adatai
számára.

10.
AZ ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ
JOGI ALAPOK
JOGOS ÉRDEKEK
A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint kezelhetjük a személyes adatokat, ha „az
adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.
Nem gondoljuk, hogy az alábbi tevékenységek bármelyike hátrányosan érintené az adott
személyeket, ugyanakkor segítenek abban, hogy hatékonyabb és minőségibb szolgáltatást
nyújtsunk ügyfeleinknek, érdekesebb és személyre szabott projekt-munkát biztosíthassunk
jelöltjeinknek és alvállalkozóinknak.
JELÖLTJEINK ADATAI
Úgy véljük, észszerűen feltételezhető, hogy ha egy szakember projektet keres vagy közzétette
szakmai önéletrajzi információit egy hirdetési felületen, vagy szakmai hálózati webhelyen,
akkor örülni fog annak, hogy összegyűjtjük és egyéb módokon felhasználjuk személyes adatait
azzal a céllal, hogy a megfelelő projekt munkát ajánlhassuk részére. Szeretnénk személyre
szabott projekt-javaslatokat biztosítani jelöltjeink számára.
Gondoskodnunk kell arról, hogy zökkenőmentes legyen az üzletvitelünk, ezért sok esetben a
belső adminisztratív tevékenységeinkhez is fel kell használnunk a jelöltjeink adatait.
Továbbá nekünk is vannak törvényi kötelezettségeink. Ha jóhiszeműen szükségesnek ítéljük,
akkor megoszthatjuk jelöltjeink adatait bűntényfeltárási vagy adóbeszedési célokból, valamint
tényleges vagy várható pereskedés céljából.
ÜGYFÉLADATOK
Biztosítani kívánjuk, hogy a legjobb szolgáltatásokat kínáljuk az ügyfeleink számára, ezért
tároljuk az ügyfeleink személyes adatait és/vagy az ügyfeleink szervezetéhez tartozó egyes
kapcsolattartók személyes adatait, emellett nyilvántartást vezetünk a beszélgetésekről,
találkozókról. Időről időre felkérjük ügyfeleinket arra is, hogy vegyenek részt egy ügyfélelégedettségi felmérésben. Szerintünk az ügyfeleink adatainak ilyen jellegű felhasználása
szükséges számunkra, mint szolgáltatásokat biztosító szervezet számára a jogos érdekeinek
szempontjából.
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BESZÁLLÍTÓK ADATAI
A beszállítóink, alvállalkozóink szervezetében tevékenykedő egyének személyes adatait
felhasználjuk és tároljuk annak érdekében, hogy megkönnyítsük az alvállalkozónk illetve
beszállítónk által részünkre nyújtott szolgáltatások biztosítását. Továbbá pénzügyi adatait is
eltároljuk, hogy kifizethessük a biztosított szolgáltatások ellentételezését. Úgy véljük, hogy a
biztosított szolgáltatások kedvezményezettjeként minden ilyen tevékenység szükséges a jogos
érdekeink körében.

HOZZÁJÁRULÁS
Bizonyos körülmények esetén kötelesek vagyunk beszerezni a hozzájárulást személyes adatok
kezeléséhez bizonyos tevékenységekkel kapcsolatban. Attól függően, hogy pontosan mire
használjuk fel az adatokat, a hozzájárulást beleegyezéssel vagy hallgatólagos beleegyezéssel
kérjük ki.
• A GDPR 4. cikkének (11) bekezdése kimondja, hogy a beleegyezéses hozzájárulás „az érintett
akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása,
amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján
jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”. Egyszerűen
megfogalmazva ez azt jelenti, hogy:
•
•
•
•

szabad akaratból kell a hozzájárulást megadni anélkül, hogy mi bármilyen típusú
nyomást helyeznék az adott személyre;
a személynek tisztában kell lennie azzal, hogy mihez járul hozzá – ezért gondoskodunk
arról, hogy elegendő információt biztosítunk a hozzájárulást megelőzően;
biztosítani kell az adott személy számára a lehetőséget arra, hogy megválassza, mely
kezelési tevékenységekhez járul hozzá és melyekhez nem
félreérthetetlenül megerősítő cselekedet útján kell hozzájárulást biztosítani a részünkre.
Az így megadott hozzájárulásokat nyilvántartjuk.

Bizonyos esetekben támaszkodhatunk hallgatólagos beleegyezéssel adott hozzájárulásra.
Jogunkban áll szolgáltatásokat kínálni elsősorban ügyfeleink részére, amíg aktívan le nem
iratkoznak ezekről a megkeresésekről.

JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSE,
ÉRVÉNYESÍTÉSE VAGY VÉDELME
Esetenként jogi igények érvényesítésével vagy védelmével kapcsolatban szükségessé válhat
számunkra személyes adatok és adott esetben és a helyi jogszabályoknak és követelményeknek
megfelelően érzékeny személyes adatok kezelése. A GDPR 9. cikk (2) bekezdésének (f) pontja
megengedi ezt, ha az adatkezelés „jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak
el”.
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Ez például akkor merülhet fel, ha bírósági eljárással kapcsolatos jogi tanácsadásra van
szükségünk, vagy a törvény a jogi eljárás során előírja bizonyos információk megőrzését vagy
továbbadását.
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1. MELLÉKLET - ÍGY LÉPHET KAPCSOLATBA
VELÜNK
Így léphet kapcsolatba velünk:
•
•
•
•

az Ön által megadott személyes adatok eléréséhez, módosításához vagy
visszavonásához;
ha bármilyen visszaélést, adatvesztést vagy illetéktelen hozzáférését gyanít
személyes adataival kapcsolatban;
személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulásának visszavonásához
(amennyiben hozzájárulása jogi alapja annak, hogy kezelhessük személyes adatait);
bármilyen észrevétellel vagy javaslattal a jelen Adatvédelmi szabályzatra
vonatkozóan

Kibit Solutions Kft.
2120 Dunakeszi, Rezeda utca 35/1.
info@kibit.hu

2. MELLÉKLET - ÍGY LÉPHET KAPCSOLATBA A
HELYI FELÜGYELETI HATÓSÁGGAL
A helyi felügyeleti hatóság adatai: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH). A következő módokon léphet kapcsolatba velük:
• Telefon: (+36) -1-391-1400
• Postai cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
• Fax: (+36)-1-391-1410

