Adatkezelési tájékoztató
(Hatályos: 2016. december 20.)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban:
MFB Zrt., Bank, Adatkezelő)
1051 Budapest, Nádor u. 31.
www.mfb.hu/karrier
Bevezetés
A Bank, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy az álláshirdetésre jelentkezés tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak.
A Bank az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat,
melyeket saját magával szemben megfogalmazott, és betart.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.)
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről.
1. Adatkezelő:
A www.mfb.hu honlapot fenntartó MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1051 Budapest, Nádor u. 31.
Honlap: www.mfb.hu/karrier
Tárhely szolgáltató: MFB Zrt. (1051 Budapest, Vécsey u. 4.)
2. Az adatkezelés célja, jogalapja
Adatkezelés célja: A www.mfb.hu weboldalon és egyéb álláshirdetéseket kínáló weboldalon
keresztül az adatbázisba jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott jelentkezések elbírálása,
meghirdetett állásra jelentkezők kiválasztási folyamat lezárását követő értesítése, külön
hozzájárulás esetén a Bank adatbázisban való tárolása, valamint eseti, tájékoztató jellegű
elektronikus hírlevelek küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény 5.§
(1) bekezdésének a) pontja alapján.
3. A kezelt adatok köre, kezelése
Családnév, keresztnév, születési dátum, lakcím telefonszám, e-mail cím, ország, település, a
munkavégzéshez szükséges képesítésekre, ismeretekre, szakmai és vezetői tapasztalatokra
vonatkozó adatok, a munkavégzési területre, a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó
információk, a jelentkező által csatolt önéletrajz(ok), fénykép, motivációs levél, illetve az
ezekben szereplő és a jelentkező által megadott egyéb személyes adatok.
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A Jelentkező által megadott adatokat Adatkezelő toborzás-kiválasztással foglalkozó
szakemberei, felvételi döntésre jogosult munkatársai kezelik
4. Az adatkezelés időtartama:
A beküldéstől számított 12 hónap.
5. Az adatok forrása:
Érintett
6. Adattovábbítás: MFB-csoporthoz tartozó vállalatok közül:
MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1027 Budapest, Kapás u. 6-12.)
Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1027 Budapest, Kapás u. 6-12.)
MFB-Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1027 Budapest, Kapás u. 6-12.)
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1027 Budapest, Kapás u. 6-12.)
7. A tényleges adatkezelés helye:
MFB Zrt. székhelye
8. Alkalmazott adatkezelési technológia jellege:
Manuálisan és informatikai rendszerrel
9. Az érintett jogai
Az adatok módosítása, törlése
Jelentkező a Bank rendszerében rögzített adatainak módosítását, törlését bármikor kérheti.
Törlés kérése esetén a személyes adatok (név, titulus, telefonszám, email-cím, születési
dátum) a rendszerből véglegesen törlődnek, azok visszaállítása utólag semmilyen módon nem
lehetséges.
A személyes adatokat ezeken túlmenően Adatkezelő beazonosíthatatlanná teszi, ha azok
kezelése jogellenes, ha a Jelentkező azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos
vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést egyéb
jogszabály nem zárja ki, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
illetve azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
10. Adatbiztonság
Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.
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Jelentkező tudomásul veszi, hogy Adatkezelő az informatikai kapcsolat bármely
hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való
felelősségét kizárja.

Jelentkező tudomásul veszi, hogy az általa esetlegesen csatolt állományokat
Adatkezelő vírusellenőrzésnek és egyéb adat és információbiztonsági szűréseknek veti alá.

A rendszer számítástechnikai elemei az MFB Zrt. 1051 Budapest, Vécsey u. 4. címen
lévő) szervertermében találhatók meg.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy
választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett
legyen (adat bizalmassága).
11. Egyéb adatkezelési tudnivalók
Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Név: MFB Zrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31.
Képviselő: dr. Borsányi Eszter igazgató, Humán Erőforrás Igazgatóság
Cégjegyzékszám: a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-041712
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10644371-2-44
Telefon: 1 428-1785
E-mail: allaspalyazat@mfb.hu
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH - ……………./2016. –
Folyamatban- számon megtörtént - "Betöltendő állásra jelentkezés, kiválasztásban való
részvétel, adatok adatbázisban való tárolása megnevezésű adatkezelés" - az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.)
68. § (6) bekezdés alapján.
12. Jogorvoslati lehetőségek
Jelentkező tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve törlését.
Jelentkező kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg a Jelentkező személyes adatait.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha
a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az
Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Adatkezelő költségtérítést állapít meg.
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Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Jelentkezőt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel a Jelentkező jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben Jelentkező az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Jelentkező jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
Ha Adatkezelő a Jelentkező adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével kárt okoz, azt megtéríti. Ha Adatkezelő a Jelentkező
adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a
Jelentkező személyiségi jogát megsérti, a Jelentkező az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.
Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely/ Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: (+36-1) 391-1400
Telefax: (+36-1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van
szüksége, vagy a Jelentkező adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, a MFB
Zrt. Humán Erőforrás Igazgatóság áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:
E-mail cím: allaspalyazat@mfb.hu
Telefonszám: (1) 428-1754

Budapest, 2016. december 20.

MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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