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Pályázói hozzájáruló nyilatkozat 

PAYER International Technologies GmbH (röviden PAYER) az EU-ban lévő leányvállalataival vállalja, 
hogy megvéd minden, a cégen belül összegyűjtött személyes adatot. Az adatvédelmi intézkedések 
megfelelnek az EU-s általános adatvédelmi rendeletnek. 

Előzetes beleegyezésem szükséges ahhoz, hogy személyes adataim harmadik fél részére 
továbbíthatóak legyenek. Ez a beleegyezés bármikor újra bekérhető (e-mailen keresztül a 
job_hungary@payergroup.com címen). 

1. Személyes adatok használata 

Minden, önéletrajzot tartalmazó jelentkezés – azok is, melyek első ízben nem kerülnek 
kiértékelésre –elmentésre kerülnek a pályázói adatbázisunkban. A Payer a későbbiekben felveheti 
a kapcsolatot a pályázókkal, jövőbeni állásajánlatokkal kapcsolatban, amennyiben a pályázati 
feltételeknek megfelelnek. Az adatbázisban tárolt adatokat statisztikák készítéséhez is 
felhasználjuk, ugyanakkor névtelenné tesszük őket, hogy a jelentkező kilétére ne derüljön fény. A 
teljes adatot úgy tároljuk és kezeljük, amint az a fentiekben rögzítésre került. Továbbá, a felvételi 
elbeszélgetéseken elhangzott információk is idetartoznak, mindennemű negatív állítás nélkül. 

2. Hozzáférhetőségi jog 

Kizárólag a HR osztály, illetve a területi vezetők férhetnek hozzá az adatbázisban tárolt adatokhoz. 
Az adatok harmadik fél részére történő továbbításának joga ki van zárva. 

3. Adatvédelem 

A pályázóknak biztosítaniuk kell, hogy a beküldött adatok vírustól és egyéb olyan tartalomtól 
mentesek, melyek esetleg káros hatással lehetnek a Payer technikai felszerelésére. Továbbá, etikai 
és faji származásról, politikai vagy filozófiai meggyőződésről, egészségügyi problémákról vagy 
szexuális orientációról szóló adatokat nem tartalmazhatnak.  

Minden továbbadott információnak valósnak kell lennie, és nem sérthet szerzői jogokat, védjegyet, 
vagy harmadik fél jogait, illetve az általános közerkölcsöt sem. A Payer és a vele szerződésben állók 
nem vonhatók felelősségre ezen kihágások okán.  

A különböző védelmi intézkedések, mint tűzfalak, víruskereső szoftverek, kézi biztonsági 
ellenőrzések és titkosítások védelmet nyújtanak az adatok elvesztése vagy károsodása ellen, 
valamint a jogosulatlan hozzáférés vagy helytelen használat megakadályozására.  

4. Hozzájárulás 

Engedélyezem, hogy személyes adataim feldolgozásra kerüljenek. Elfogadom, hogy az általam 
beküldött pályázati adatokat tárolják, és adminisztratív célokra felhasználják. Engedélyezem, hogy 
telefonon vagy e-mailben felkeressenek a pályázati folyamat zökkenőmentességének biztosítása 
érdekében. 
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