IKEA közlemény és adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az internetes
munkaerő-toborzó rendszerrel kapcsolatban
Érvényes: 2019.07.05
Az Ingka Csoport szeretne megfelelni a velünk közölt személyes adataid bizalmas
kezelésével kapcsolatos elvárásaidnak, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi
előírásoknak. Fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassunk adataid kezelésének módjáról és
céljáról. Amennyiben egyetértesz e Közleményben foglaltakkal, egyben ez hozzájárulásod
személyes adataid pályázatod értékelése céljából, adataid általunk történő tárolásához,
felhasználásához és továbbításához. Ezért kérjük, hogy olvasd el figyelmesen ezt a
Közleményt, majd amennyiben megértetted és a benne foglaltakkal egyetértesz, kattints
beleegyezésed jeleként a Közlemény után felkínált gombra. Beleegyezésed a későbbi
látogatásaidra is érvényes. A 'Nem fogadom el' gomb választásával visszavonhatod a
nyilatkozatod.
A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapszik, azonban, ha nem adod
meg személyes adataidat, akkor nem tudsz állásra jelentkezni az Ingka Csoportnál.
Adatkezeléshez való hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod.
Amennyiben az IKEA Lakberendezési Kft.-nél szereplő állásra szeretnél jelentkezni, úgy
ebben az esetben az IKEA Lakberendezési Kft (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere
22.), mint adatkezelő kezeli a személyes adatokat.
Adatkezelés célja, címzettek
Az álláspályázatoddal benyújtott személyes adataidra és az általad szolgáltatott
információkra azért van szükségünk, hogy a pályázatodat értékeljük, szükség esetén
kapcsolatba léphessünk veled, munkaerő utánpótlást biztosítsuk az Ingka Csoport
vállalatainál. A pályázati folyamat részeként, az Ingka Csoport egy vagy több vállalata
feldolgozza, illetve- az IKEA jogos érdekből (munkaerő-utánpótlás biztosítása miatt)
tovább is adhatja pályázatodat, beleértve a személyes adataidat, az IKEA vállalatcsoport
más tagjának, valamint a felvételi eljárásba bevont külső cégeknek. Az adatok címzettjei
az IKEA Grouphoz tartozó társaságok. Amennyiben munkaszerződést kötünk veled,
adataid IKEA munkáltatód személyzeti adminisztrációs rendszerébe is átkerülnek.
Amennyiben az IKEA Lakberendezési Kft.-nél szereplő állásra szeretnél jelentkezni, úgy
ebben az esetben az IKEA Lakberendezési Kft (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere
22.), mint adatkezelő kezeli a személyes adatokat.
Hogyan működik a pályázati rendszer?
A jelentkezők az Kenexa Recruiter® BrassRing (KRB) nevű pályázati rendszeren keresztül,
bárhol a világon, az Ingka Csoporton belül bárhova, interneten keresztül pályázhatnak
állásra. Lehetséges meghatározott állásra, diákmunkára vagy egy pályázatok számára
létrehozott adatbázisba is jelentkezni.
Ki férhet hozzá az adataidhoz EU-n kívül?
A jelentkező által beküldött anyagot és a jelentkező személyes adatait az IKEA EU-n kívüli
szerződött partnere is az Ingka Csoport számára végzett szolgáltatás során feldolgozza,
akivel az Európai Bizottság által elfogadott szabványos szerződéses feltételekkel a

megfelelő garanciákat alakítottuk ki. A pályázatok adatait az KRB központi adatbázisában
tároljuk, mely külső szolgáltató partnerünk irodáiban, a virginiai Restonban, az Egyesült
Államokban található. Kérésedre erről további tájékoztatást nyújtunk.
Mennyi ideig fogja az Ingka Csoport tárolni az adataidat?
Az IKEA nyitott pozícióira jelentkezők személyes adatait minden esetben, az utolsó
frissítéstől számítva, általában 12 hónapig (Amerikai Egyesült Államokban lakhellyel
rendelkezők esetében 24 hónapig) tárolja. Amennyiben egy pozíció felkeltette
érdeklődésedet, az erre való jelentkezésedet 12 hónapig (24 hónap Amerikai
állampolgárok esetében) tartjuk meg az adatbázisunkban, az utolsó frissítésedtől
számítva. Minden pályázónak javasoljuk, hogy adatait szükség esetén frissítse.
Sütik
A sütik arra használhatók, hogy megkönnyítsék a látogatók oldalainkon való navigálását
és segítsék eredményes regisztrációjukat. A süti egy, a weboldal szervere által a
merevlemezen elhelyezett szövegfájl. A web böngésző számítógéped része, melyet
rendszerint úgy telepítettek, hogy automatikusan elfogadja a sütiket, azonban beállítható
oly módon is, hogy elutasítsa azokat. Amennyiben zavarnak téged, azt javasoljuk,
változtasd meg web böngésződ beállítását. Ugyanakkor tájékoztatunk arról, hogy
előfordulhat, hogy sütik használata nélkül nem leszel képes használni az oldal minden
szolgáltatását.
Ha oldalainkat böngészed, vagy információkat töltesz le, szervereink eltárolnak néhány
látogatói információt, mint például a számítógéped domain és host nevét, IP címét,
látogatásod időpontját, valamint annak az oldalnak a címét, amelyről oldalunkra léptél.
Ezeket az információkat oldalaink forgalmának mérésére használjuk, valamint arra, hogy
segítsenek még jobban használhatóvá tenni azokat. Ezeket bizonyos idő után töröljük a
rendszerből. Amennyiben kifogásod van ezen adatgyűjtés ellen, kérjük, ne látogasd
oldalainkat.
Módosítások
Jelen Közlemény időközönként módosulhat. Az Ingka Csoport fenntartja magának a jogot,
hogy bármikor módosíthatja, illetve bővítheti ezt a Közleményt. Jelen közlemény érvénybe
lépésének dátumát a közlemény elején tüntettük fel. Kérjük, bizonyos időközönként olvasd
el újra, különösen mielőtt valamilyen személyes jellegű információt közölsz.
Jogaid
Jogod van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférj, jogod van adataid helyesbítéséhez vagy
törléséhez, jogod van arra, hogy korlátozd az adatkezelést, illetve megillet az
adathordozhatósághoz való jog is, továbbá tiltakozhatsz az adatkezelés ellen, a jelen
Közleményben alább feltűntetett elérhetőségeinken.
Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal vagy bejelentéssel Magyarországon a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni, amelynek címe és
elérhetősége
az
alábbi
oldalon
található:
web
www.naih.hu,e-mailcím:
ügyfelszolgálat@naih.hu 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5. vagy telefonszám: +36 (1) 391-1400.

Kapcsolat
Az alábbi elérhetőségeinken tudsz kapcsolatba lépni velünk:
Levelet küldhetsz IKEA Lakberendezési Kft részére (postázási cím:1148 Budapest, Örs
vezér tere 22.) illetve e-mailt írhatsz az alábbi címre: privacy.officer@ikea.com
Továbbá az eRecruitment.Hungary@ikea.com e-mail címen is kapcsolatba léphetsz
velünk.

