TOBORZÁSI ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Bizalma fontos számunkra. Ezért óvjuk és felelősségteljesen kezeljük az Ön személyes adatait a
FedEx Express International B.V.-vel vagy annak operatív csoportjaival, leányvállalataival vagy
divízióival, ideértve bármely TNT vállalatot (a továbbiakban együttesen: „FedEx”) fennálló
munkaviszonya során.
A FedEx-nél elköteleztük magunkat az Ön magánszférájának védelme és személyes adatainak
biztonsága mellett. A FedEx azért készítette el a jelen toborzási adatvédelmi tájékoztatót
(„Toborzási Adatvédelmi Tájékoztató”), hogy tájékoztassa Önt arról, hogy a FedEx hogyan
gyűjti és kezeli személyes adatait, amely alatt bármilyen információ értendő, amely meghatározott
vagy meghatározható természetes személyhez köthető („Személyes Adatok”).
Utolsó frissítés dátuma: 2019. július
Amikor a jelen Toborzási Adatvédelmi Tájékoztató a „FedEx”, „mi”, „nekünk”, vagy „miénk”
kifejezéseket használja, a FedEx arra a FedEx vállalatra utal, amely az Ön Személyes Adatai
kezelésének célját és eszközeit meghatározza a jelen Toborzási Adatvédelmi Tájékoztató
alapján. Az Ön Személyes Adatait az a helyi FedEx vállalat kezeli, amelyhez Ön álláspályázatot
nyújtott be. A helyi pályázási folyamatokon túlmenően a FedEx nemzetközi rendszereket is
használ, amelyek működtetéséhez az Ön Személyes Adatait a holland Hoofddorp városában
székhellyel rendelkező FedEx Express International B.V. (Európa tekintetében), és/vagy az
amerikai Tennessee állam Memphis városában székhellyel rendelkező FedEx Corporation
(világszinten) kezeli.
Elérhetőségi adatok
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az Ön Személyes Adatainak Magyarországon
történő kezelésével kapcsolatban, úgy közvetlenül felveheti a kapcsolatot az Ön helyi FedEx
vállalattal, amely rendelkezésére áll tájékoztatáskérés, kérelmek vagy panaszok esetén. A helyi
FedEx vállalattal való kapcsolatfelvételen túlmenően, Önnek mindig jogában áll közvetlenül
kapcsolatba lépni az alábbi FedEx vállalatokkal, amelyek ugyancsak rendelkezésére állnak
információval kapcsolatos igények, kérelmek és panaszok kezelésére:
FedEx Express International B.V.
Attn: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
Hollandia
E: dataprotection@tnt.com (hamar: dataprotection@fedex.com)
FedEx Corporation
Attn: Legal Department - Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
Amerikai Egyesült Államok
E: dataprivacy@fedex.com
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Áttekintés
A jelen Toborzási Adatvédelmi Tájékoztató a következő kérdésekre ad választ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vonatkozik-e Önre a jelen Toborzási Adatvédelmi Tájékoztató?
Milyen Személyes Adatokat gyűjt a FedEx?
Miért kezeli a FedEx a Személyes Adatokat?
Ki férhet hozzá az Ön Személyes Adatához?
Mennyi ideig kezeli a FedEx az Ön Személyes Adatait?
Milyen intézkedéseket tesz a FedEx az Ön Személyes Adatainak védelme érdekében?
Hol tárolja és hová továbbítja az Ön Személyes Adatait a FedEx?
Milyen jogok illetik meg Önt a Személyes Adataival kapcsolatban?
Mi a teendő, ha további kérdése vagy panasza van?
Módosul-e majd a jelen Toborzási Adatvédelmi Tájékoztató?

1. Vonatkozik-e Önre a jelen Toborzási Adatvédelmi Tájékoztató?

A jelen Toborzási Adatvédelmi Tájékoztató akkor vonatkozik Önre, ha Ön megpályáz egy állást
a FedEx-nél. A jelen Toborzási Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik továbbá minden Személyes
Adatra, amelyet akkor kezelünk, amikor a pályázókat átvilágítjuk („Szerződéskötést Megelőző
Átvilágítás”).
2. Milyen Személyes Adatokat gyűjt a FedEx?

Pályázás
Amikor Ön megpályáz egy pozíciót, a FedEx megkérheti, hogy adja meg az alábbi Személyes
Adatokat:
•
•
•
•
•
•
•

•

Személyes kapcsolattartási adatok, amelyek az Ön nevét, lakcímét, e-mailcímét és
telefonszámát foglalják magukban
Személyes adatok, amelyek a nemet, a születési időt, valamint az állampolgárságot
jelentik
Bemutatkozó- vagy pályázó levél
C.V. / rezümé (tartalma)
Motivációs levél
Online profiladatok, ha Önt online eszközökön, mint pl. a LinkedIn-en keresztül
választjuk ki
Végzettségre, tréningekre és karrierfejlesztésre vonatkozó információk, beleértve az
Ön tanulmányi és szakmai hátterét, az Ön által látogatott bármely kurzust vagy tréninget,
és esetlegesen megszerzett képesítéseit
A FedEx és Ön közötti levelezés és kommunikáció adatai, beleértve az e-mailes
levelezést, internetforgalmi adatokat, és az Ön IP-címét.

Előfordulhat, hogy Ön további Személyes Adatokat ad meg a FedEx-nek az Ön pályázata során,
például a bemutatkozó levélben, a CV-ben vagy a motivációs levélben, amelyeket így az Ön
pályázati folyamata során szintén kezelni fogunk.
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Szerződéskötést Megelőző Átvilágítás
Az Ön Szerződéskötést Megelőző Átvilágítása során, ahol releváns és a vonatkozó jogszabályok
által megengedett, kezelni fogunk olyan feljegyzéseket, amelyek szenzitív Személyes Adatokat
tartalmazhatnak. A Szerződéskötést Megelőző Átvilágításhoz az alábbi adatokat fogjuk kezelni
részben vagy egészben:
•
•
•
•

személyazonosító igazolvány ellenőrzése
diplomák/ végzettség
munkatapasztalat
(személyes) integritási nyilatkozat (pl. erkölcsi bizonyítvány)

Az Ön által megpályázott pozíciótól függően a Szerződéskötést Megelőző Átvilágítás átfogóbb is
lehet (pl. jogi vagy pénzügyi pozíciók esetén, ahol a munkavállalók bizalmas információkkal
dolgoznak). Az ilyen, átfogóbb Szerződéskötést Megelőző Átvilágítás során, ahol releváns és a
vonatkozó jogszabályok által megengedett, az alábbi adatokat fogjuk kezelni:
•
•
•
•
•

•
•

egyéni vállalkozókénti működés ellenőrzése (egyéni vállalkozók nyilvántartása, ÁFA,
kereskedelmi- és iparkamara)
online profil
bármely releváns (pl. szektor- vagy munkakör-specifikus) nyilvántartás vagy
regisztráció
személyre szabott ellenőrzés (pl. erkölcsi bizonyítvány)
hitelképesség, amely a következőket tartalmazza:
o fizetési viselkedés
o üzleti információk
o polgári jogi ítéletek (fizetésképtelenségi nyilvántartás)
o gondnokoltak nyilvántartása
szankciós listák (EU/USA/stb.)
bűnügyi nyilvántartások.

3. Miért kezeli a FedEx a Személyes Adatokat?

A FedEx az Ön által megadott Személyes Adatokat egyedül a pályázati folyamat céljából kezeli.
A FedEx az Ön Személyes Adatait e célból az adatvédelmi törvények és előírások értelmében
azért jogosult kezelni, hogy érvényt szerezzen azon legitim, üzleti érdekének, hogy új
munkavállalókat toborozzon, és megtegye az Önnel való szerződés megkötését megelőző
lépéseket.
Szükség esetén gyűjtjük, használjuk, tároljuk, vagy egyéb módon kezeljük a Személyes Adatokat,
a FedEx felelősségteljes, hatékony és eredményes üzletvitelének keretein belül. A FedEx
Személyes Adatot a megfelelő jogalap(ok) alapján kezel. A jogalap gyakran lényegében valamely
üzleti célhoz kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy például az Önnel történő szerződéskötést
megelőzően, az Ön kérésére tett lépések egyszerre lehetnek a Személyes Adatok FedEx általi
kezelésének jogalapjai és üzleti céljai is. Ennek megfelelően először elmagyarázzuk a
jogalapo(ka)t, amelyek alapján a FedEx az Ön Személyes Adatait kezeli, majd ebből eredően az
üzleti cél(oka)t, amelyek megvalósulása érdekében használjuk az Ön Személyes Adatait:
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Jogalapok
A FedEx a pályázati eljárás alatt (a Szerződéskötést Megelőző Átvilágítást is beleértve) valamely
alábbi jogalap fennállása esetén kezeli az Ön Személyes Adatait:
•

•
•
•

•

Az adatkezelés a FedEx és Ön között fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy
annak érdekében, hogy a szerződéskötést megelőzően megtehessük az Ön által kért
lépéseket.
Az adatkezelés jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges (törvények, rendeletek és
ágazatspecifikus iránymutatások, amelyek a Fed Ex-re kiterjednek).
Az adatkezelés az Ön, vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges.
Az adatkezelés a FedEx jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, illetve
Ahol szükséges és megfelelő, intézkedni fogunk az Ön hozzájárulásának beszerzéséről.

Üzleti célok
A FedEx csak akkor gyűjt, használ vagy kezel más módon Személyes Adatot, ha az adatkezelés
az alább felsorolt egy (vagy több) jogszerű üzleti cél körébe tartozik:
1. Toborzás. Ide tartoznak a toborzási tevékenységek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy
vonzzák a potenciális jelölteket a FedEx-hez történő pályázásra, amelyek a pályázati
folyamat lefolytatásához szükségesek, vagy ahhoz, hogy megtegyük az Önnel való
szerződéskötést megelőzően szükséges lépéseket.
2. Szerződéskötést megelőző átvilágítás. Ide tartozik az az adatkezelés, amely annak
kiértékelésére szolgál, hogy az Ön alkalmazása a FedEx-nél megsért-e bármely
alkalmazandó jogot, kiteszi-e a FedEx-et bármely anyagi, jogi vagy egyéb kockázatnak,
és/vagy hogy az Ön által nekünk a munkavállalási előéletével és tanulmányi hátterével
kapcsolatban előadott információk valódiak-e.
3. Jogi kötelezettségek teljesítése. Ennek értelmében a Személyes Adatok kezelése a
FedEx-re
vonatkozó
jogszabályoknak,
rendeleteknek
és
ágazatspecifikus
iránymutatásoknak való megfelelés céljából, valamint a munkavállalók e
kötelezettségeinek betartásának ellenőrzése céljából továbbá a belső FedExszabályzatoknak való megfelelés céljából, valamint a munkavállalók e kötelezettségeinek
betartásának ellenőrzése céljából szükséges. Ide tartozik az olyan adatkezelés is, amely
a bejelentésvédelmi („whistle-blowing”) kötelezettségek teljesítése, a munkaszerződést
megelőző átvilágítás, valamint a munkavállalók neveinek az ún. „kapcsolattartók
listájával” való összevetése során végzett adatkezelés.
Szenzitív Személyes Adatok kezelésének feltételei
A FedEx Személyes Adatok szenzitív kategóriáit csak a Szerződéskötést Megelőző Átvilágítás
céljából (a 2. bekezdésben említetteknek megfelelően) kezeli, amennyiben erre jogalapja van.
Ezen felül a FedEx teljesíteni fogja az alábbi különálló feltételek közül egyet vagy többet:
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•

•
•
•

Az adatkezelés az Ön vagy a FedEx munkajogi, társadalombiztosítási jogi és szociális
védelmi jogi téren fennálló kötelességének teljesítése vagy bizonyos jogainak gyakorlása
érdekében szükséges;
A szenzitív Személyes Adatot nyilvánvalóan Ön hozta nyilvánosságra;
Az adatkezelés jelentős közérdek céljából szükséges; vagy
Az adatkezelés jogi igények megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási jogkörükben járnak el.

4. Ki férhet hozzá az Ön Személyes Adatához?

A FedEx az Ön Személyes Adatait a szervezeten belül valamint harmadik személyekkel a
következő esetekben osztja meg:
•

Megoszthatja kapcsolt vállalkozásaival, operatív csoportjaival, leányvállalataival és
divízióival vagy harmadik személyekkel, ha a fentebb ismertetett célok megkívánják, ide értve
a Szerződéskötést Megelőző Átvilágítást is. Szükség esetén a FedEx megköveteli majd a
harmadik féltől, hogy tevékenységeit a FedEx adatvédelemmel kapcsolatos szabályzataival
és irányelveivel összhangban végezze.

•

Megoszthatja adatfeldolgozókkal, azaz a nevünkben Személyes Adatot kezelő partnerekkel.
Ezekben az esetekben a harmadik felek kizárólag a fentebb ismertetett célokból és az
utasításainknak megfelelően kezelhetik Személyes Adatait. A FedEx kizárólag olyan
adatfeldolgozókkal működik együtt, akik kellő mértékben garantálják, hogy megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket tesznek, és gondoskodnak az érintettek jogainak
védelméről.

•

Az alkalmazottaival, ha feladatuk elvégzése ezt megköveteli, a feladatuk végzéséhez
szükséges mértékben. Ekkor csak abban az esetben és mértékben kapnak hozzáférést, ha
a fentebb ismertetett célok miatt szükséges, és kizárólag akkor, ha az alkalmazottat
titoktartási kötelezettség terheli.

•

Ha és amikor jogszabály, bírósági határozat vagy egyéb jogi eljárás megköveteli, például a
bűnüldöző vagy egyéb államigazgatási szervekkel törvényes jogaink biztosítása vagy
gyakorlása érdekében vagy vállalati tranzakciók során, úgy, mint elidegenítés, összeolvadás,
egyesítés vagy eszközök értékesítése, vagy egy valószerűtlen csőd esetén.

5. Mennyi ideig kezeli a FedEx az Ön Személyes Adatait?

Személyes Adatait a (helyi) jogszabályokkal összhangban, és csak addig tároljuk, ameddig a
Személyes Adata kezelésének célj(ai)hoz szükséges. A megőrzési idő végén töröljük vagy
anonimizáljuk a Személyes Adatát, kivéve, ha a bizonyos Személyes Adatának tárolása egyéb
okból szükséges. Csak abban az esetben fogunk így eljárni, ha a Személyes Adatai tárolására
van jogalapunk. Biztosítani fogjuk azt is, hogy Személyes Adata kizárólag csak ezen, másik cél
érdekében legyen hozzáférhető.
Például szükségünk van az Ön Személyes Adatára a pályázati folyamat teljesítéséhez, ha Ön
megpályáz egy állást a FedEx-nél. A FedEx az Ön Személyes Adatát, amelyet az állás
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megpályázáskor ad meg, a pályázási folyamat lezárultát követő négy hétig őrzi meg, vagy – az
Ön hozzájárulásával – a pályázási folyamat lezárultát követő egy évig őrzi meg.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeink bármelyikén, ha kérdése van az
egyes speciális megőrzési időkkel kapcsolatosan.
6. Milyen intézkedéseket tesz a FedEx az Ön Személyes Adatainak védelme érdekében?

A FedEx megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett, hogy megóvja Személyes Adatait
a véletlen vagy jogellenes kezeléssel szemben, melynek érdekében a következőkről
gondoskodtunk:
•
•
•
•
•

Személyes Adatait védjük a jogosulatlan hozzáféréssel szemben;
biztosítjuk Személyes Adatai bizalmas kezelését;
fenntartjuk Személyes Adatai integritását és hozzáférhetőségét;
az alkalmazottakat kioktatjuk az információbiztonsági követelményekről, és
a hatályos jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a tényleges vagy feltételezett
adatvédelmi incidenseket.

7. Hol tárolja és hová továbbítja az Ön Személyes Adatait a FedEx?

Tekintettel arra, hogy világszerte sok országban működünk, és nemzetközi rendszereket
alkalmazunk a munkavállalók részére is, előfordulhat, hogy a FedEx-nek továbbítania kell
Személyes Adatait a lakóhelye szerinti országon kívüli helyre. A Személyes Adatok továbbítása
esetén a FedEx köteles gondoskodni arról, hogy a továbbítás megfeleljen a vonatkozó biztonsági
előírásoknak.
Az Európai Gazdasági Térségben (’EGT’) gyűjtött Személyes Adatok a FedEx EGT területén
kívül működő csoportjai, leányvállalatai, és divízió részére történő továbbítása, a kötelező
érvényű vállalati szabályok szerint történik, az Általános Euróoai Adatvédelmi Rendelet (‘GDPR’)
47. cikkében foglaltaknak megfelelően.
Harmadik feleknek történő (az EGT területén kívülre történő) adattovábbításokat az Európai
Bizottság által elfogadott, az adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételeken
alapuló szerződés fogja szabályozni vagy más megfelelő biztosíték fogja garantálni a GDPR 46.
cikkében foglaltaknak megfelelően. Ha többet szeretne megtudni e biztonsági előírásokról, írjon
a dataprotection@tnt.com (hamar: dataprotection@fedex.com) vagy a dataprivacy@fedex.com
címre.
8. Milyen jogok illetik meg Önt a Személyes Adataival kapcsolatban?

A Személyes Adatai kezelésére vonatkozó jogszabályok alapján Önnek az adatkezeléssel
kapcsolatban jogai vannak. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a jogait és igényét összhangba
kell hoznunk az Ön Személyes Adatainak kezeléséhez fűződő jogainkkal és kötelezettségeinkkel,
és biztosítanunk kell mások jogait és szabadságát. Néhány, Személyes Adataival kapcsolatos,
az Európai Gazdasági Térségben alkalmazandó jogot ismertetünk a következőkben:
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Hozzáférési jog
Joga van másolatot kérni az általunk Önről tárolt adatokról, és részletes tájékoztatást kérni az
adatkezelés módjáról. Ebben az esetben Személyes Adatait többnyire digitális formában juttatjuk
el Önnek. Előfordulhat, hogy megkérjük Önt személyazonosságának igazolására, mielőtt a kért
információt kiadnánk.
Helyesbítéshez való jog
Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk Önről tárolt adatok
biztosan pontosak és hiánytalanok legyenek. Azonban, ha úgy véli, hogy ez nincs így, Ön jogosult
megkérni, hogy bármely általunk kezelt hiányos vagy pontatlan adatát módosítsuk.
Törléshez való jog
Ön jogosult megkérni minket, hogy töröljük a Személyes Adatait, például ha az általunk gyűjtött
Személyes Adatra már nincs szükség az eredeti cél érdekében, vagy ha a Személyes Adat
elavult, vagy amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását. Azonban ezt egyéb tényezők
befolyásolhatják, például előfordulhat, hogy nem tudunk eleget tenni kérésének bizonyos jogi
vagy szabályozói kötelezettségek miatt.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult megkérni minket, hogy (ideiglenesen) ne használjuk Személyes Adatait, például, ha
úgy véli, hogy az általunk Önről tárolt Személyes Adatok pontatlanok, vagy ha úgy véli, hogy már
nincs szükségünk az Ön Személyes Adataira.
Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult megkérni minket, hogy egy Ön által választott harmadik félnek továbbítsuk a nekünk
megadott Személyes Adatait. Ezen jog csak abban az esetben gyakorolható, ha Személyes
Adatot adott át nekünk, és automatizált módon kezeljük az adatokat a hozzájárulása alapján,
vagy az Önnel fennálló szerződés teljesítése érdekében.
A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult tiltakozni a jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen. Ha Ön
kéri, hogy Személyes Adatait marketing célból a továbbiakban ne kezeljük, a FedEx azonnal
felhagy a Személyes Adatainak ilyen jellegű felhasználásával. Jogos érdekeinken alapuló egyéb
célokból nem kezeljük tovább a Személyes Adatait, ha Ön tiltakozott, kivéve, ha az adatkezelés
kényszerítő erejű jogos okok indokolják. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy nem tudunk majd
egyes szolgáltatásokat vagy előnyöket biztosítani, ha nem tudjuk kezelni a szükséges adatokat
e célból.
Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jog
Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az automatizált döntéshozatal – ideértve a profilalkotást
is –, amely Önre nézve joghatással járna, vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ha mégis automatizált döntéshozatal alanya volt, és nem ért egyet a kimenetellel, felveheti velünk
a kapcsolatot az alább megadott elérhetőségeken, és kérheti a döntés felülvizsgálatát.
A hozzájárulás visszavonásához való jog
Bizonyos esetekben kérhetjük a hozzájárulását Személyes Adatainak kezeléséhez. Ebben az
esetben bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását. Hozzájárulása visszavonása után a
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FedEx a lehető leghamarabb abbahagyja majd a további adatkezelést, azonban ez nem
befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
Ha szeretne élni bármelyik jogával, kérjük, látogasson el az oldalunkra.
9. Mi a teendő, ha további kérdése vagy panasza van?

A Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos kérdésekkel vagy panaszokkal közvetlenül a
FedEx-hez fordulhat a jelen Toborzási Adatvédelmi Tájékoztató elején megadott elérhetőségen.
Joga van továbbá panaszt benyújtani az illetékes (helyi) adatvédelmi hatósághoz a munkahelye,
a lakóhelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti államban. Főszabály szerint az Európai
Gazdasági Térségben a FedEx a Holland Adatvédelmi Hatóság (Holland DPA) felügyelete alatt
áll, kivéve, ha a feltételezett jogsértés kizárólag helyi illetőségű. Az európai adatvédelmi
hatóságok listáját itt találja.
10. Módosul-e majd a jelen Toborzási Adatvédelmi Tájékoztató?

A FedEx rendszeresen módosítja a jelen Toborzási Adatvédelmi Tájékoztatót. Amennyiben a
változás jelentős, a FedEx mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosan tájékoztassa Önt
a módosításról.
© 2019 FedEx

8

