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BUDAPEST, 2018. 11. 05.

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: Adatkezelő) a Karrier Híd program keretében jelentkező személyek személyes és
különleges adatainak kezelését a vonatkozó jogszabályok, különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak figyelembevételével és alkalmazásával
végzi.
A fenti jogszabályok előírásainak eleget téve az alábbiakról tájékoztatjuk a Karrier Híd programban
részvevőket személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
1. Adatkezelő
Neve: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:1036 Budapest, Lajos utca 80.
Cégjegyzék szám: 01-09-191989
Adószám: 23811038-2-41
Képviselője: Dr. Karakó László ügyvezető igazgató
Elérhetőségei:
postafiók cím: 1301 Budapest, Pf.: 84.
telefon: +36/1/555-2900
e-mail: info@ofa.hu
honlap: www.ofa.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Nagy Anita
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
telefon: +36/20/626-2915
e-mail:adatvedelem@ofa.hu
2. Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelőnél a Karrier Híd programhoz történő csatlakozás céljából jelentkező természetes személyek
(továbbiakban: Érintett vagy Érintettek) a programban való részvételükről önként döntenek, ezáltal a
jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulásukat adják személyes és különleges adataik kezeléséhez, az
alábbiakban rögzítettek szerint.
3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az Érintettek számára a Karrier Híd program szolgáltatásainak biztosítása, az
Érintettek egyértelmű beazonosítása, továbbá a szükséges kapcsolattartás biztosítása.
4. Az Érintettek köre
Az Adatkezelő Karrier Híd programhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenysége a programba jelentkező,
illetve résztvevő természetes személyek vonatkozásában valósul meg.
5. A kezelt adatok forrása
A személyes és különleges adatok közvetlenül az Érintettől származnak, a jelentkezéshez kapcsolódó
önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek az Adatkezelőhöz.

6. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő az Érintettek által bármely formában közölt személyes és különleges adatait bizalmasan
kezeli és tárolja. A kezelt személyes és különleges adatok köre: név, születési adatok, anyja neve, lakcím,
tartózkodási cím (ha van), felmentési okirat iktatószáma, és a kiállító szervezet neve, e-mail cím,
telefonszám, továbbá minden olyan személyes adat, melyet az Érintett a Társasághoz eljuttat bármely
kommunikációs csatornán és anyagában önként közöl (pl. végzettség, fotó, családi állapot).
7. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
Az Érintett nem köteles adatot szolgáltatni. Amennyiben adatait az Érintett nem adja meg, úgy az
Adatkezelő nem tudja a Karrier Híd programba bevonni.
8. A kezelt adatok tárolása, az adatok tárolásának időtartama
A kezelt adatok digitálisan, valamint papíralapon kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók
az Érintett hozzájárulása visszavonását, illetve a Karrier Híd program szolgáltatásnyújtási folyamatának
lezárulását követő 30 napon belül megsemmisítik az Érintettről papíralapon és/vagy digitálisan
rendelkezésre álló személyes és különleges adatokat, azon adatok kivételével, amelyek kezelését
jogszabály írja elő, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.
9. A személyes adatok címzettjei
Az Érintettek személyes adatait az Adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatban álló Adatfeldolgozók
(Callcom Zrt. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 119., cégjegyzékszáma: 15-10-040395; ZIP2000 Kft., székhelye: 1097 Budapest, Lónyay utca 7. II. emelet 40., cégjegyzékszáma: 01-09-302693;
Humán Investment Tanácsadó Kft. székhelye: 1037 Budapest, Máramaros utca 11/b., cégjegyzékszáma:
01-09-164865), az Adatfeldolgozó által végzett szolgáltatás teljesítése érdekében, továbbá a Pest Megyei
Kormányhivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala részére adja át.
10. A kezelt adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Az Érintett által megadott személyes és különleges adatokhoz kizárólag a Karrier Híd program
megvalósításában résztvevő, az Adatkezelőnél foglalkoztatási, vagy az Adatkezelővel szerződéses
jogviszonyban állók férnek hozzá titoktartási kötelezettség mellett feladataik ellátása érdekében. Az
Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az Adatkezelő székhelyén, elzárva tárolja. A nyomtatott
dokumentumok megsemmisítése iratmegsemmisítő berendezés segítségével történik, az elektronikusan
tárolt adatok helyreállításra alkalmatlan módon kerülnek törlésre.
11. Az Érintett jogai
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes és különleges adatokhoz:






való hozzáférést,
azok helyesbítését, illetve kiegészítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását,
tiltakozhat az adatok kezelése ellen, valamint
az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlását.

Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását az adatvedelem@ofa.hu, vagy a 1036 Budapest, Lajos utca 80.
címre küldött nyilatkozattal, illetve kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását, azokra az adatokra
vonatkozóan, amelyek nem a törvényi megfelelés vagy szerződés teljesítése miatt vannak kezelve és

tárolva. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.
Az Érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban


a felügyeleti hatósághoz fordulni az alábbi elérhetőségen:
NAIH - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36(1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410



az illetékes bírósághoz fordulni (részletes információ a http://birosag.hu oldalon találhatók).

Az egyes jogok részletes tartalmára vonatkozóan és az adatkezeléssel kapcsolatban további információk
az Adatkezelőhonlapján (www.ofa.hu) elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatók.
Az Érintettnek joga van a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt tenni. Az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az érintetti kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül
tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelmében foglaltak teljesítéséről, a kérelem
esetleges elutasításáról és a jogorvoslati lehetőségekről.

Dr. Karakó László
ügyvezető igazgató

