ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. Általános rendelkezések
A 1080 P Solution Agency Kft. (a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-09-195238
cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve; székhely, postai cím: 1036 Budapest, Perc u. 8.; adószám:
25022423-2-41; e-mail: office@1080p.co.hu; képviselő: Urbán Zsolt ügyvezető, elérhetősége a fenti
postai cím; a továbbiakban: „Ügynökség"), mint adatkezelő tiszteletben tartja az Ön, mint Érintett
adatvédelemhez fűződő jogát, ennek megfelelően alkotta meg a jelen adatkezelési szabályzatot a
hatályos magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: „Info tv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a
továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”) megfelelően.
Az Ügynökség a People Group ügynökségi csoport tagja.
Jelen adatkezelési szabályzat kizárólag az Ügynökség hostess toborzási tevékenységére vonatkozik.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem ért egyet a személyes adatai kezelésével vagy jelen
adatkezelési tájékoztatóval, úgy Ön nem tudja igénybe venni szolgáltatásainkat.
A jelen adatkezelési szabályzat meghatározza az Érintett személyes adatai Ügynökség általi
kezelésének szabályait, egyúttal az Ügynökség ezúton tájékoztatja az Érintettet az adatkezeléssel
kapcsolatos jogairól.
Az Ügynökség nem gyűjti és nem kezeli 18 éven aluli személyek (kiskorúak) személyes adatait.
Mivel a jelen adatkezelési szabályzat bármikor indokolási és kártérítési kötelezettség nélkül
módosítható, kérjük, időszakonként ismételje meg ezen oldal látogatását annak biztosítása
érdekében, hogy tisztában legyen a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzat tartalmával.
Az Ügynökség a vonatkozó jogi előírások alapján adatvédelmi tisztviselő alkalmazására nem
kötelezett, így nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.
2. Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatait az Ügynökség a mindenkor hatályos jogszabályi kötelezettségek betartása
mellett az alább felsorolt esetekben kezeli:
2.1. Jelentkezésének elküldésével egy időben, Ön kifejezetten – így különösen a jelen adatkezelési
szabályzat elfogadásával, illetve a megfelelő hozzájárulás ablak kipipálásával – hozzájárult a
személyes hostess toborzási tevékenység céljából történő kezeléséhez. Az Ügynökség
adatkezelésének jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti
önkéntes hozzájárulása.
2.2. Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatainak kezelése az Ügynökség-re vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelésének jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés c) pontja. A jogi kötelezettségek elsősorban az Ügynökség-re vonatkozó számviteli,
adózási, illetve reklámjogi kötelezettségek megtartása.
2.3. Előfordulhat, hogy az adatkezelés az Ügynökség vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
Az adatkezelésének jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti
érdekérvényesítés.
3. A kezelt személyes adatok
Az Ügynökség által kezelt adatok köre:


személyazonosságra vonatkozó adatok: az Ön neve, születési dátuma, lakhelye



kapcsolattartási adatok: az Ön címe, telefonszáma, e-mail címe,



jelentkezési űrlapján/CV-jén Ön által szabadon megadott személyes adat



munkavégzéshez kapcsolódó adatok: helyszín, munkavégzés ideje, munkatapasztalat (ideje,
típusa)

Tekintettel arra, hogy az Ügynökség a számára megadott személyes adatok valóságát nem tudja
minden esetben maradéktalanul ellenőrizni, ezek helyességéért minden esetben a személyes adat
átadója felel az Érintett esetleges helyesbítési kérelmének feldolgozásáig, így a valótlan, téves,
pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő
hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint az Érintett részére elektronikus úton, e-mailben
elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen
kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, az Érintett, vagy bármely harmadik személy által
elszenvedett károk tekintetében az Ügynökség kifejezetten kizárja a felelősségét.
4. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja: a hostess toborzási tevékenység végrehajtása, a megfelelő jelöltek
kiválasztásával.
5. Az adatkezelés ideje
Korábbi törlést eredményező joggyakorlás hiányában, az Érintett személyes adatait kizárólag a 4.
fejezetben foglalt cél eléréséhez szükséges mértékig és időtartamig kezeljük. A toborzási tevékenység
lezárultával a kiválasztásra nem kerülő Érintettek személes adatait – eltérő megállapodás hiányában-,
haladéktalanul töröljük.
6. Adattovábbítás
Tekintettel arra, hogy az Ügynökség a feladatok elvégzéséhez alvállalkozót igénybe vehet, az
adattovábbításra, a kiválasztási eljárás során, illetve szerződéskötés céljából sor kerülhet az
Ügynökséggel az adott projekten dolgozó alvállalkozók között.
Az Ügynökség személyes adatot csak és kizárólag az adatvédelmi jogszabályok betartásával továbbít.
7. Profilalkotás és automatizált döntések
Az Ügynökség profilalkotást és automatizált döntéshozatalt nem végez.
8. Adatbiztonság – a személyes adatok védelme
Az Ügynökség biztonságosan, az adatvédelmi jogszabályok betartásával jogszerűen kezeli az adatokat
és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és szervezési
intézkedést megtesz. Az Ügynökség csak az adatkezelési cél szempontjából releváns személyes

adatokat és csak a felhasználási célt meg nem haladóan kezel, azokat más célra nem használja fel,
ezeket csak addig tárolja, amíg a cél szempontjából szükséges.
A személyes adatok megóvása, így különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a törvénytelen
feldolgozástól, a jogtalan vagy véletlenszerű elvesztéstől, illetve a megsemmisüléstől és a sérüléstől
történő megóvása érdekében megtesszük a szükséges technikai, fizikai és szervezeti intézkedéseket,
ennek keretein belül a személyes adatokat olyan szervereken tároljuk, amelyek jogosulatlan
hozzáféréstől vagy behatolástól való védelme érdekében az Ügynökség minden észszerűen elvárható
intézkedést megtett, illetve a személyes adatokhoz az Ügynökség munkavállalói csak a munkaköri
kötelességük végrehajtása céljából férhetnek hozzá. Az alkalmazottjainkat megismertetjük a
személyes információk megfelelő használatával és kezelésével. A szolgáltatóinknak és
alvállalkozóinknak, a miénkhez hasonló biztonsági intézkedéseket kell fenntartaniuk, továbbá
biztonsági intézkedéseket vezetünk be a regisztrált felhasználók személyazonosságának
meghatározására, hogy a megfelelő jogok és korlátozások érvényesíthetők legyenek ezen
felhasználókra.
A személyes adataihoz az Ügynökség azon munkatársai férnek hozzá, akik a jelen szabályzat 4.
fejezete szerinti adatkezelési cél megvalósításában részt vesznek.
A megfelelő biztonsági intézkedések megtételére vonatkozó erőfeszítéseink ellenére az online
böngészés jár bizonyos kockázattal, és nem tudjuk garantálni annak kockázatmentességét.
9. Az Érintettek jogai
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt különösen a lentebb meghatározott jogok illetik
meg.
A személyes adatok kezelésével összefüggésben Önt megillető jogokat a jelen adatkezelési
szabályzat első bekezdésében feltüntetett e-mailre, vagy postai címre megküldött értesítés útján
gyakorolhatja:


postai úton: 1036 Budapest, Perc u. 8.



e-mailben: office@1080p.co.hu

Az Ügynökség az Ön által benyújtott, Önt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet
annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 3 napon belül elbírálja és
döntéséről az írásban, vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton
értesíti, illetőleg a döntésének megfelelő cselekményt ezen határidőn belül foganatosítja.
A kérelmet az Ügynökség díjmentesen teljesíti, kivéve, ha kérelem egyértelműen megalapozatlan
vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, mely esetekben az Ügynökség a közvetlenül
felmerült költségeinek megtérítését követelheti Öntől.
a) Tájékoztatáshoz való jog
Az Ügynökség az előzetes tájékozódáshoz való jog teljesítése érdekében a jelen szabályzatban
tájékoztatja Önt a GDPR szerint közlendő információkról.
b) Hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Ügynökség-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:



az adatkezelés céljai,



az érintett személyes adatok kategóriái,



azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket,



adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,



az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen,



valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,



ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ és



automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.

Az Ügynökség az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére
bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Ügynökség az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
c) Helyesbítés
Jelen alpont rendelkezéseinek megfelelően, ha az Ügynökség által, illetve az Ügynökség megbízásából
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok,
helytelenek vagy hiányosak, úgy azokat az Ügynökség az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem
nélkül pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Érintett
által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Érintett által a kezelt személyes
adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.
d) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Ügynökség indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Ügynökség pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:






a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;



a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor..

A törlés minden esetben költségmentes, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
e) Adatkezelés korlátozása
Az Ügynökség korlátozza az adatkezelést, ha
(i) az Érintett vitatja az Ügynökség, illetve az Ügynökség megbízásából vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát,
ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Ügynökség
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, vagy (ii) jogellenes adatkezelés esetén, ha az Érintett
ellenzi az adatok törlését, helyette kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy (iii) az Ügynökségnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy (iv) az Érintett a GDPR 21. cikk
(1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Ügynökség jogos indokai elsőbbséget élveznek-e
az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Ügynökség a korlátozás elrendeléséről az Érintettet értesíti. Az Ügynökség előzetesen értesíti az
Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
f) Tiltakozáshoz való jog
(i) Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja
az adatkezelés adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségessége,
ide értve az ezen alapuló profilalkotást is (jelen szabályzat 2.4., illetve 2.5. pontja).
Ebben az esetben az Érintett személyes adatai tovább nem kezelhetőek, kivéve, ha az Ügynökség
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(ii) Amennyiben az Érintett a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen tiltakozik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A közvetlen üzletszerzés céljából
kezelt adatok elleni tiltakozásra az Érintettnek az általa más célból szolgáltatott adatközléstől
elkülönülten is lehetősége van.
g) Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett adathordozhatósághoz való joga körében kérheti az Ügynökség-t, hogy az Ügynökség által
kezelt személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
valamint jogosult kérni az Ügynökség-t, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatait egy másik
adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa, ha az adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett
hozzájárulása (2.1. pont), vagy szerződésen alapul (2.2. pont).

h) Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ez nem terjed ki arra az esetre, ha a döntés - az Érintett és az Ügynökség közötti szerződés
megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, - meghozatalát az Ügynökségre alkalmazandó olyan
uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy - az Érintett kifejezett
hozzájárulásán alapul.
Az automatizált döntéshozatallal szembeni– ideértve a profilalkotást is – tiltakozása esetén a
döntéshozatalban természetes személy is részt fog venni.
i) Hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog
Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása (2.1. pont),
úgy az Érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az Érintett a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával valamennyi, a
regisztrációhoz, vagy az egyéb promóciós célhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is
lemond.
10. Jogorvoslat
a) Hatósági jogérvényesítés
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor megkereséssel, panasszal,
észrevétellel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (1363 Budapest,
Pf.:9., vagy 1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11, tel.: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu), illetve kezdeményezheti ennek vizsgálatát, eljárásának
lefolytatását az Ügynökség adatkezelésével, illetve intézkedésével kapcsolatban.
b) Bírósági jogérvényesítés
Az Érintett az Ügynökség, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési
műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint
az Ügynökség, illetve az Ügynökség által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a
személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli
jogképessége.
A jogérvényesítés részletes módját, valamint az Ügynökség kötelezettségeire vonatkozó részletes
törvényi rendelkezéseket, így az igényérvényesítési határidőket is az Info tv. tartalmazza.

11. Kapcsolattartás
Amennyiben bármilyen további kérdése, észrevétele, megjegyzése van a jelen adatkezelési
szabályzattal kapcsolatban, kérjük, azokat az Ügynökség jelen adatkezelési szabályzat első oldalán
szerepeltetett elérhetőségeire továbbítsa.
Jelen nyilatkozat 2022. 04. 11. napjától hatályos.
Minden jog fenntartva.
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