
 

 

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
 

 

A 2018. május 25.-től közvetlenül és kötelezően alkalmazandó, a személyes adatok védelméről és 

kezeléséről szóló Európai Uniós általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján természetes személy 

személyes adatai az érintett természetes személy kifejezett, írásbeli önkéntes hozzájárulása esetén 

kezelhetők. 

Az FGSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) lehetőséget biztosít arra, hogy az aktuális állásajánlatokról 

értesülő leendő munkavállalók e-mailen, levélpostai vagy személyes úton is beadhassák 

jelentkezésüket a Társaság felé, mely esetben az adatkezelés célja a munkavállalói létszám 

optimalizálása megfelelő kompetenciákkal, szaktudással rendelkező munkavállalók foglalkoztatásával. 

Továbbá a Társaság által a weboldalán feltüntetett email címre munkaviszony lehetséges létesítése 

céljából a jelentkező elküldhetik önéletrajzaikat, mely tartalmazza a személyes és az álláskereséssel 

kapcsolatos adataikat.  

A kezelt adatok köre: név, lakcím, iskolai végzettség, illetve a jelentkezéskor elküldött önéletrajzban 

vagy az ahhoz csatolt dokumentumokban található személyes adatok. 

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az 

önéletrajz beérkezésétől számított 3 hónapig. Kivéve, amennyiben a jelentkező önkéntesen hozzájárul 

ahhoz, hogy a személyes adatait az FGSZ Zrt. a továbbiakban kezelje, tárolja annak érdekében, hogy 

újabb munkaviszony létesítési lehetőség esetén az érintettet közvetlenül megkereshesse. Ezen esetben 

az adatkezelés a további adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 

az önéletrajz beérkezésétől számított 2 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását 

bármikor, az adatkezelési tájékoztatóban és az adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken 

visszavonhatja. 

Tájékoztatjuk, hogy az FGSZ Zrt.-hez történt jelentkezésével kapcsolatosan a Társaságunk a 

tudomására jutott, feldolgozott személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelően, így különösen az alábbiak szerint kezeli: 

 (a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

mindenkor hatályos rendelkezéseinek, 

(b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve az 95/46/EK irányelv 29. cikke 

alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport ajánlásainak, iránymutatásainak, határozatainak,  

(c) a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection 

Regulation, GDPR) rendelkezéseinek 

(d) egyéb kapcsolódó hatályos jogszabályoknak eleget téve.  

(A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és egyéb releváns ajánlások a 

továbbiakban összefoglalóan "Adatvédelmi előírások".) 

 



 

 

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Kérjük, hogy az adatkezelés részletes módját az Adatvédelmi Tájékoztató elolvasásával ismerje meg, 

majd  

1. a jelentkezési űrlap megfelelő gombjára kattintással nyilatkozzon az Adatvédelmi Tájékoztató 
megismeréséről és elfogadásáról. 
 

2. a jelentkezési űrlap megfelelő gombjára kattintással nyilatkozzon arról, hogy a tájékoztató 
alapján a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul-e a megpályázott pozícióval kapcsolatban. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Adatkezelési Tájékoztatót nem fogadja 
el és/vagy hozzájárulását nem adja meg személye adatainak kezeléséhez a megpályázott 
pozícióval kapcsolatosan, akkor a jelentkezésekor benyújtott iratait és így személyes 
adatait nem áll módunkban kezelni, és ezáltal az Önnel való kapcsolattartás rajtunk 
kívülálló okból ellehetetlenülhet.  
 

3. A jelentkezési űrlap megfelelő gombjára kattintással kérjük, nyilatkozzon arról is, hogy a 
tájékoztató alapján a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul-e későbbi állásajánlathoz 
kapcsolódóan. Ezt a nyilatkozatát Ön bármikor visszavonhatja az FGSZ Zrt. Adatvédelmi 
tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően. 

 

2018.05.30. 

FGSZ Zrt. 


