Adatvédelmi Tájékoztató munkaerő-toborzásban résztvevők részére
Kik vagyunk?
A BAT mindent megtesz annak érdekében, hogy megóvja az álláshirdetésre jelentkezők és a jelen Toborzó
Honlap („Honlap”) felhasználóinak személyes adatait. Gondoskodunk róla, hogy az Ön által ezen a
Honlapon keresztül megadott információk csakis a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott
célokra kerüljenek felhasználásra. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy felelősséggel és
feddhetetlenül járjunk el az Ön személyes adatokhoz fűződő jogaival és szabadságjogaival összefüggésben.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok (egyebek mellett az Általános
Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679 rendelet, „GDPR”) alkalmazásában az adatkezelő és az Ön által első
lépésben átadott személyes adatokért (pl. név, e-mail cím, háttér információk) felelős vállalat a BritishAmerican Tobacco (Holdings) Limited, amelynek címe: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban minden adatkezelő megjelölése „BAT” vagy „mi”.
Amikor Ön jelentkezik egy bizonyos állásra ezen a Honlapon keresztül, a személyes adatai a vonatkozó
álláshirdetésben megjelölt BAT jogi személy részére kerülnek továbbításra. Ez a „második” adatkezelő felel
majd azokért az adataiért, amelyeket a jelentkezése előtt bocsátott rendelkezésünkre (ezen a Honlapon
keresztül), azoknak az adatoknak a vonatkozásában pedig, melyeket a konkrét jelentkezésével
kapcsolatosan bocsátott rendelkezésünkre, önálló adatkezelőként jár majd el. Ezen a ponton (amennyiben
a helyi jogszabályok megkívánják) egy további Adatvédelmi Tájékoztatót bocsájtunk az Ön rendelkezésére,
arról, hogy az a BAT jogi személy, amelynek az álláshirdetésére jelentkezett, hogyan fogja kezelni az Ön
személyes adatait.
Ebből az Adatvédelmi Tájékoztatóból megtudhatja, miként kezeljük az Ön személyes adatait a BAT
toborzási tevékenysége során ennek a Honlapnak a segítségével, valamint azelőtt, hogy Ön egy konkrét
BAT jogi személy által meghirdetett állásra jelentkezne.
Amennyiben a következő (lásd a listát) vállalatoknál adja le a jelentkezését, a jelen Adatvédelmi
Tájékoztató vonatkozik az Ön személyes adatainak kezelésére a toborzási folyamat során (a könnyebbség
kedvéért a következő vállalatokra „Központi Jogi Személyekként” hivatkozunk). Kérjük, hogy amennyiben
nem biztos benne, hogy melyik Központi Jogi Személy alá tartozik, vegye fel velünk a kapcsolatot.
British-American Tobacco (Holdings) Limited
Nicoventures Trading Limited
Nicovations Limited
B.A.T. (U.K. Export) Limited
Nicoventures Holdings Limited
British American Tobacco (Investments) Limited
BATMark Limited
BATLaw Limited

British American Tobacco Western Europe
Commercial Trading Limited
British American Tobacco Global Travel Retail
Limited
British American Tobacco AIT Limited
British American Tobacco UK Limited
British American Tobacco (Corby) Limited
British American Shared Services (GSD) Limited

Ebből az Adatvédelmi Tájékoztatóból megtudhatja, hogy miként gyűjtjük, kezeljük és dolgozzuk fel az Ön
személyes adatait, és hogy ezen folyamatok során hogyan teljesítjük a jogi kötelezettségeinket Ön felé. Az
Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, és elkötelezettek vagyunk az Ön jogainak védelme és
biztosítása iránt.
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5. Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak biztonságáról?
6. Milyen jogokkal rendelkezik Ön az adatvédelmi jogszabályok alapján?
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1. Milyen információkat gyűjtünk Önről, és hogyan kezeljük azokat?
Az alábbi táblázat alapján megismerheti, hogy milyen típusú adatokat gyűjtünk Önről, az adatkezelés okait,
és annak jogalapját.
Milyen célból kezeljük az Milyen típusú adatokat gyűjtünk Önről? Mi az Ön személyes
Ön adatait?
adatai
kezelésének
jogalapja?
Annak érdekében kezeljük
az Ön személyes adatait,
hogy lehetőségünk legyen
válaszolni
a
megkeresésekre
és
kapcsolatba lépni Önnel,
amennyiben
erre
kér
bennünket; hogy az Ön
adatait adatbázisunkban
tárolhassuk (és szükség
esetén frissítsük); hogy
Önnek lehetősége legyen
általános jelentkezési céllal
beadni az önéletrajzát vagy
konkrét
állásokra
jelentkezni;
hogy
kapcsolatba tudjunk lépni
Önnel álláslehetőségekkel
kapcsolatban,
vagy
válaszolni tudjunk az Ön

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név;
Email cím és kapcsolattartási
adatok;
Lakhely szerinti ország / város;
Az Ön hátterével kapcsolatos
információk;
iskolai végzettségek;
az interjúról készült feljegyzések, az
esetleges felmérések eredményei;
képek és felvételek az esetleges
videóinterjúról (ha releváns);
foglalkoztatási
előzmények,
hivatás/szakma, valamint
olyan egyéb információk, amelyeket
önként megoszt velünk.

Kezelhetjük
az
Ön
személyes adatait, ha az
az érdekünkben áll, és
nem
jár
az
Ön
érdekeinek aránytalan
sérelmével.
Úgy véljük, hogy az Ön
személyes
adatainak
kezelése több jogos
érdekünket is szolgálja,
egyebek mellett:
•

segít megfelelően
képzett
és
megfelelő
tapasztalattal
rendelkező
munkaerőt

kérdéseire;
hogy
statisztikai célú kutatást
készíthessünk;
hogy
honlapunk
üzemeltetésével – egyebek
mellett
hibaelhárítás,
adatelemzés,
tesztelés,
kutatás,
statisztikák
készítése és felmérések
révén – elősegítsük belső
működésünket;
hogy
biztosítsuk az általunk
beszerzett szoftverek és
informatikai szolgáltatások
hathatós
működését
(beleértve a katasztrófaelhárítást is). Emellett
ellenőrizhetjük
az
önéletrajzát is, mielőtt
további
döntéseket
hoznánk a jelentkezésével
kapcsolatosan.

találnunk,
illetve
toboroznunk;
•

biztosítja toborzási
folyamatunk
hatékonyságát, ami
által
megfelelő
munkaerőt
biztosítunk
a
szervezet számára;

•

segít
az
érdeklődőknek,
hogy könnyen és
egyszerűen
tudjanak jelentkezni
a
BAT
állásajánlataira;

•

segít
jobban
megértenünk
a
honlap látogatóit,
ami
által
relevánsabb
információkat
és
szolgáltatásokat
nyújthatunk
a
számukra;

•

Annak érdekében kezeljük •
az Ön személyes adatait, •
hogy
e-mailben
értesíthessük
álláslehetőségeinkről vagy
más, az Ön számára
releváns

Név;
Email cím / kapcsolattartási adatok

biztosítja,
hogy
honlapunk
zökkenőmentesen
üzemeljen, továbbá
segít a rendszereink
biztonságának
megőrzésében, az
illetéktelen
hozzáférés és a
kibertámadások
megelőzésében.
Amikor Ön regisztrál a
honlapunkon,
hozzájárulását
adja
ahhoz, hogy az adatait e
módokon felhasználjuk.

álláslehetőségekkel
kapcsolatos információkról
(amennyiben feliratkozott
az ilyen értesítésekre a
regisztráció
során).
Továbbíthatjuk az Ön
személyes adatait más BAT
tagvállalathoz világszerte
toborzás
céljából,
amennyiben Ön erre kért
minket (például amikor
jelentkezett
egy
meghirdetett pozícióra).

Amennyiben jelentkezett egy pozícióra a Központi Jogi Személyek valamelyikénél, akkor az
alábbiak is vonatkoznak Önre:
Annak érdekében kezeljük
az Ön személyes adatait,
hogy felmérhessük az Ön
képzettségét egy adott
állással vagy feladattal
kapcsolatban;
hogy
ellenőrizni tudjuk a kapott
információkat harmadik
felek segítségével (például:
pszichometriai
értékelések,
képességvizsgálatok), vagy
információk kérése által
(például:
referenciák,
képesítések,
bűnügyi
nyilvántartások,
a
szükségesség mértékéig és
a helyi jogszabályok keretei
között); illetve (ha az Ön
jelentkezésével
kapcsolatban szükséges),
hogy
megtartsunk
jogszabályi
kötelezettségből fakadóan
megtartsunk
bizonyos,
vízummal
kapcsolatos
dokumentumokat, amiket
a nem EGT-állampolgárok
alkalmazása
esetén

•
•
•
•
•
•
•

•

Név;
Email cím és kapcsolattartási
adatok;
Lakhely szerinti ország / város;
Az Ön hátterével kapcsolatos
információk;
iskolai végzettségek;
korábbi
munkahelyek,
szakma/foglalkozás
egyéb információk, amelyeket a
jelentkezésével együtt osztott meg
velünk, például ajánlások / az ajánlói
nevei; valamint
olyan egyéb információk, amelyeket
egy
adott
állásra
való
jelentkezésében osztott meg velünk.

Jogos érdekünk. Például
jogos üzleti érdekünk
fűződik ahhoz, hogy
megvizsgáljuk az Ön
adatait
és
megbizonyosodhassunk
róla, hogy Ön-e a
megfelelő személy az
adott állásra.

Előfordulhat,
hogy
bizonyos joghatóságok
illetékessége alatt egyes
jogi kötelezettségeink
teljesítésének
érdekében
kell
felhasználunk az Ön
adatait, például az Ön
személyazonosságának
ellenőrzése
céljából,
hogy megállapíthassuk,
jogosult-e
munkavállalásra.

szükséges az Egyesült
Királyság joga alapján.

2. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?
Az adatok, amelyeket Önről gyűjtünk azokon az információkon alapulnak, melyeket Ön oszt meg velünk.
Ezek többek között az alábbiak:
•
•

Amikor Ön regisztrál ezen a toborzási Honlapon (például regisztrált felhasználóként rögzíti magát);
Amikor Ön lép velünk kapcsolatba, általában telefonon, e-mailben vagy a közösségi médián
keresztül; és/vagy amikor mi lépünk kapcsolatba Önnel, akár telefonon, akár e-mailben, és Ön az
ilyen kommunikáció során adatokat oszt meg velünk.

Más forrásból is gyűjtünk adatokat.
•

Ha Ön úgy dönt, hogy a Facebook vagy más hasonló közösségi oldal segítségével jelentkezik, vagy
adja át az adatait, akkor mi importáljuk a kért adatokat az Ön közösségi média profiljából, és
beépítjük azokat az Ön Honlapon létrejövő profiljába. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kizárólag
erre a Honlapra vonatkozik. Azzal kapcsolatban, hogy miként kezeli és dolgozza fel a személyes
adatait az a közösségi média szolgáltató, amelynek segítségével átadta az adatait, tanulmányozza
a közösségi média oldal adatvédelmi tájékoztatóját.

•

Amikor Ön ellátogat a Honlapra, olyan technikai információkat rögzítünk, mint az Ön
számítógépének az internetre való kapcsolódáshoz használt IP címe, a böngésző típusa és
verziószáma, az időzóna-beállítás, a böngésző plug-in típusa és verziószáma, az operációs rendszer
és a platform. Ezeket az adatokat statisztikai célra használjuk, és nem kapcsoljuk össze azonosított
személlyel.

•

Miután Ön benyújtja a jelentkezését egy Központi Jogi Személyhez, harmadik felektől is kérhetünk
információt Önről. Például hozzájuthatunk adatokhoz azoktól a szervezetektől, amelyeket Ön
nevezett meg, hogy használjuk szakmai vagy tanulmányi referenciaként. Ezek lehetnek korábbi
munkaadók vagy felsőoktatási intézmények.

A BAT szándéka szerint nem gyűjt információkat a Honlap olyan regisztrált felhasználóiról, akik még nem
töltötték be a 18. életévüket. Amennyiben a BAT tudomására jut, hogy nem nagykorú személy szolgáltatott
a számára adatokat, azokat haladéktalanul törli az adatbázisából.

3. Kivel osztjuk meg az Ön adatait?
Az Ön személyes adatait elsősorban azért osztjuk meg, hogy a legrelevánsabb és legfrissebb hírekről,
tartalmakról és eseményekről tájékoztathassuk Önt, és hogy bármely megkeresésére gyorsan és
hatékonyan tudjunk válaszolni. Ha Ön másként nem rendelkezik, személyes adatait az alábbi címzettekkel
oszthatjuk meg:

•

Bármely BAT tagvállalattal. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint az Ön személyes
adatait megosztjuk azzal a BAT tagvállalattal, amelynek az álláshirdetésére Ön jelentkezik. Ön több
különféle állásra is jelentkezhet. Attól függően, hogy mely helyen van az az állás, amelyre Ön
jelentkezik, az Ön személyes adatainak továbbítása történhet az Európai Gazdasági Térségen
belülre vagy kívülre abból a célból, hogy a helyi szervezet bárhol a világon lefolytathassa az Önnel
kapcsolatos toborzási folyamatot.
Szeretnénk tájékoztatni, hogy a személyes adatok központi feldolgozása a toborzási folyamatokkal
kapcsolatosan a British American GBS Recruitment SRL helyszínén folyik, Romániában. Ez a
szervezet végzi számunkra a toborzási folyamatokkal kapcsolatos tevékenységek többségét.
Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni ennek a szervezetnek az adatvédelmi felelősével, kérjük
használja a jelen Tájékoztató végén feltüntetett kapcsolattartási adatokat.

•

Adóhatóságokkal, számviteli hatóságokkal, vagy egyéb hatóságokkal, ha úgy ítéljük meg, hogy
jogszabály kötelez bennünket az adatok átadására (például mert azokat adóhatóság kérte, vagy
jogi eljárásban lehet rájuk szükség), vagy ha ezzel csalás megelőzését támogatjuk, vagy
hozzájárulunk a British American Tobacco vagy leányvállalatai jogainak érvényesítéséhez vagy
vagyonának védelméhez, illetve a British American Tobacco dolgozói, harmadik felek, vagy a
polgárok személyes biztonságának védelméhez;

•

Harmadik fél szolgáltatókkal, akik különböző feladatokat látnak el a részünkre (például helyi
toborzási ügynökök, e-mailes kommunikációs szolgáltatók, valamint olyan szakértők, mint
jogászok, könyvvizsgálók, könyvelők, technikai támogatók és informatikai tanácsadók, akik az
üzleti technológiai rendszereinket tesztelik és fejlesztik), illetve kiszervezés keretében
foglalkoztatott harmadik fél informatikai szolgáltatókkal, akikkel megfelelő adatfeldolgozói
megállapodásunk (vagy hasonló jogi garanciánk) van érvényben;

•

Ha valamely BAT tagvállalat egy másik vállalattal egyesül vagy egy BAT tagvállalatot egy másik
vállalat felvásárol, a vállalat új tulajdonosaival (az Ön értesítése mellett); továbbá

•

Előfordulhat, hogy a BAT egyes országokban – stratégiai vagy egyéb üzleti megfontolásokból –
üzleti érdekeltségeket ad el, vásárol, egyesít vagy szervez át egyéb módon. Ilyen ügylet esetén
lehetséges, hogy az Ön személyes adatait a BAT megosztja a (potenciális) vásárlóval, vagy átveszi
az eladótól. A British American Tobacco kialakult gyakorlattal rendelkezik arra nézve, hogy ilyen
ügyletek esetén biztosítsa a személyes adatok megfelelő védelmét.

Az Ön adatait nem osztjuk meg, nem adjuk bérbe és nem adjuk el harmadik feleknek marketing vagy
promóciós célú felhasználásra.

4. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?
Az Ön személyes adatait nem őrizzük tovább, mint ameddig arra a begyűjtés céljából szükség van. Ha nem
Önt választjuk a megpályázott állásra, adatait és életrajzát megőrizhetjük, hogy rendelkezésre álljanak az
Ön profiljában. Ön a saját döntése alapján a profilját és a regisztrációját bármikor törölheti.

A fentieken túl jogszabály kötelezhet bennünket arra, hogy megőrizzük az Ön adatait, pl. egyenlő
bánásmóddal kapcsolatos igények miatt vagy jogi igény érvényesítése vagy védelme miatt. Ha valamely
joghatóság területén szabályozási vagy más jogszabályi kötelezettségünk az adatok bizonyos ideig történő
megőrzése, akkor ezen kötelezettségünknek megfelelően fogjuk megőrizni az adatokat (pl. a vízummal
kapcsolatos dokumentáció megőrzésének kötelezettsége az Egyesült Királyságban).

5. Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak biztonságáról?
A BAT gondoskodik az Ön adatainak védelméről. Megfelelő intézkedéseket foganatosítunk annak
érdekében, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést és az azokkal
való visszaélést.
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden megfelelő lépést megtegyünk annak érdekében, hogy
megvédjük az általunk tárolt személyes adatokat a visszaéléstől, az elvesztéstől és az illetéktelen
hozzáféréstől. Minderről megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések széles köre gondoskodik, amelyek
része a titkosítás és a katasztrófa-helyreállítási terv is.
Sajnálatos módon az internet bármely csatornáján való adattovábbítás kockázatot rejt magában. Ön az
adatait a saját felelősségére továbbítja az interneten keresztül. Jóllehet, mi mindent megteszünk az Ön
személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni az interneten továbbított adatainak
biztonságát.
Ha Önben felmerül a gyanú, hogy személyes adataival visszaélnek, azok elvesztek, vagy azokhoz valaki
illetéktelenül hozzáfér, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket. Kérjük, hogy panaszát elsősorban az
alább megadott elérhetőségeken vagy a Honlap „Kapcsolat” funkciójának használatával juttassa el
hozzánk, mi pedig kivizsgáljuk az ügyet, és a lehető leghamarabb értesítjük Önt a további lépésekről.
Amennyiben olyan e-mail üzenetet kap tőlünk, amellyel kapcsolatosan felmerül Önben a gyanú, hogy
valójában nem a BAT-tól származik, kérjük jelentse az alábbi e-mail címen: phishing@bat.com.

6. Milyen jogokkal rendelkezik Ön az adatvédelmi jogszabályok alapján?
Ön az adatvédelmi jogszabályok alapján különféle jogokkal rendelkezik az Ön adatainak felhasználásával
kapcsolatosan, ezek többek között:
•

•
•
•

Ön jogosult hozzáférést kérni az Önnel kapcsolatban tárolt adatokhoz. Ezt az alábbi e-mail címen
teheti meg: recruitment_dataprivacy@bat.com
Ön jogosult kérni az általunk Önnel kapcsolatban tárolt pontatlan vagy hiányos személyes adatok
helyesbítését.
Önnek joga van ahhoz, hogy tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen olyan esetekben,
amikor az Ön adatainak kezelésével jogos érdekünket szolgáljuk.
Önnek joga van kérni tőlünk személyes adatainak törlését, vagy azok kezelésének korlátozását,
bizonyos feltételek fennállása esetén (például főszabály szerint kérheti adatainak törlését abban
az esetben, ha az adatra nincs többé szükség arra a célra, amelyre eredetileg gyűjtöttük).

•
•

•

Ha hozzájárulását adta a személyes adatainak adott célból történő kezeléséhez, Ön az ilyen
hozzájárulását jogosult visszavonni.
Önnek joga van hozzá, hogy a saját felhasználása érdekében kérelmezze a rendelkezésünkre
bocsátott adatai kiadását (erre a jogra gyakran az adatok hordozhatóságához fűződő jogként
hivatkoznak), amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy egy szerződés
teljesítése, és amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.
Önnek joga van arra, hogy panaszt nyújtson be a helyi felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön
lakóhelye, munkahelye vagy a vélt jogsértés helye szerinti Tagállamban (Magyarország esetében
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál). Az EU Tagállamai adatvédelmi
hatóságainak
nevét
és
elérhetőségét
az
alábbi
honlapon
találja
meg:
http://ec.europa.eu/justice/article29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

7. Az automatizált döntéshozatal
Automatizált döntéseket hozhatunk az önéletrajz-ellenőrzési folyamat során, annak érdekében, hogy
kiválasszuk az interjúra alkalmas jelentkezőket. Ha szeretne többet megtudni erről a folyamatról (például,
hogy milyen logika alapján születnek a döntések, és hogy ez Önre nézve milyen esetleges
következményekkel járhat), kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

8. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?
Ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatban megjegyzése vagy javaslata van, kérjük, lépjen
kapcsolatba velünk a vonatkozó álláshirdetéssel összefüggő munkakör-ismertetőben szereplő
elérhetőségeinken vagy a recruitment_dataprivacy@bat.com vagy a data_privacy@bat.com e-mail címeken.

9. Az adatvédelmi tájékoztatóban történő változások
Jelen Adatvédelmi Tájékoztatónkat folyamatos felülvizsgálat alatt tartjuk. Kérjük, a tájékoztatóban történő
változások figyelemmel kísérése érdekében rendszeresen látogassa meg ezt az oldalt.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 01.01.2021-én módosult utoljára.

