FLOYD Zrt. mozdonyvezetői tanfolyam adatkezelési tájékoztatója
Bevezetés
A Floyd Zrt. mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel az Adatkezelési Szabályzatában és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak.
1. Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő):
Floyd Szolgáltató Zrt.
2. Az adatkezelés célja, jogalapja
Adatkezelés célja: a meghirdetett mozdonyvezetői tanfolyamra nyilvántartása, a benyújtott
jelentkezések elbírálása, a kiválasztási folyamat lezárását követő értesítése, ellenkező külön
rendelkezés hiányában a Floyd Zrt. adatbázisában való tárolás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1)
bekezdésének a) pontja alapján.
3. A kezelt adatok köre, kezelése
A beküldött önéletrajzban szereplő név, születési hely, idő, lakcím, tartózkodási hely,
telefonszám, email cím, illetve a jelentkező által érettségi bizonyítvány másolata és az abban
csatolt önéletrajzok, motivációs levél, felsőoktatási szak mintatanterve, hallgatói jogviszony
szereplő adatok.
A Jelentkező által megadott adatokat a Floyd Zrt. szakemberei, felvételi döntésre jogosult
munkatársai kezelik.
4. Az érintett jogai
Az adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás
4.1. Az adatok módosítása, törlése
A Jelentkező személyes adatai 6 hónap után a rendszerben véglegesen beazonosíthatatlanná
válnak. Azok azonosítása semmilyen módon utólag nem lehetséges. Az adatok – az
információhordozó megsemmisítése nélkül – nem reprodukálható módon kerülnek törlésre.
A személyes adatokat a Floyd Zrt. azonnali hatállyal törli,
• 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.
4.2. Tiltakozás
A Jelentkező nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

5. Adatbiztonság
A Floyd Zrt. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.
Jelentkező tudomásul veszi, hogy az általa esetlegesen csatolt állományokat a Floyd Zrt.
vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.
A Floyd Zrt. 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:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
• csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen
védett legyen (adat bizalmassága).
6. Egyéb adatkezelési tudnivalók
Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Név: Floyd Szolgáltató Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Képviselő: Deák István operatív vezető, Szűcs Lajos minőség-és biztonságirányítási vezető
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045299
E-mail: karrier@floyd.eu
7. 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.
Adatkezelő a személyes adatokat a 3. pontban foglaltaknak megfelelően törli, ha annak
kezelése jogellenes, ha a Jelentkező kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az adatok
tárolásának meghatározott határideje lejárt, vagy ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság elrendelte. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti
a Jelentkezőt. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Jelentkező
jogos érdekét nem sérti. Amennyiben Jelentkező személyes adatának kezelése ellen
tiltakozással él, Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

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

