Adatkezelési Tájékoztató
Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a www.capture.hu és a www.capture.eu honlap
látogatói és a Capture cégcsoport által kínált szolgáltatásokat igénybe vevő munkavállalókat,
az álláshirdetésekre, szakértői feladatokra, illetve marketing eseményekre jelentkezőket, a
hivatkozott honlapokra felhasználóként belépő személyeket (a továbbiakban: érintett)
tájékoztassa a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme
érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel
kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelési tevékenységek
célját, valamint az adatkezelés módját az alábbiakban meghatározott Adatkezelők közösen
határozzák meg, a Capture Informatikai és Tanácsadó Zrt, a Capture IT Service Kft, a Capture
Consulting und IT Services GmbH valamit a Capture IT Services and Consulting UK Limited (a
továbbiakban együttesen: Adatkezelők vagy Társaságok) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETE szerint együttes adatkezelőnek minősülnek.
1. Társaságaink az alábbi alapelvek betartása mellett végzi a személyes adatok kezelését:
a) Az érintett személyes adatainak kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű,
amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül
- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez;
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett
az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé;
b) Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelni az adatkezelés céljának. A
személyes adatok felvétele, tárolása és további kezelése tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie.
c) A személyes adatok gyűjtése csak egyértelműen meghatározott célból történhet.
Csak olyan személyes adat gyűjthető, ami az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, feltétlenül szükséges. Más, az Adatkezelők által nem
összeegyeztethető célból ezen személyes adatok nem kezelhetők.
d) A személyes adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
megfelelő biztonsággal kezelhetők oly módon, hogy jogosulatlan személy ne
férhessen hozzájuk.
e) Az adatkezelés során biztosítani kell a személyes adatok pontosságát, teljességét és
naprakészégét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen beazonosítani.

2. Az Adatkezelők adatai:
Capture Informatikai és Tanácsadó Zrt.
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. E ép. (Dorottya Udvar E. épület I. emelet)
Cégjegyzék száma: 01-10-046742
E-mail: adatvedelem@capture.eu
Telefon: +36 1 240 1946
Capture IT Services Kft.
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. E ép. (Dorottya Udvar E. épület I. emelet)
Cégjegyzék száma: 01-09-281475
E-mail: adatvedelem@capture.eu
Telefon: +36 1 240 1946
Capture Consulting und IT Services GmbH
Cím: 1120 Vienna, Am Europlatz 2/G
VAT number: ATU68861145
E-mail dataprotection@capture.eu
Telefon: +43 1 71 72 8 520
Capture IT Services and Consulting UK Limited
Cím: Level 30, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, City of London, EC3V 4AB
VAT registration number: 246 7090 94
E-mail: dataprotection@capture.eu
Telefon: +44 20 3753 4634
3. Az adatkezelés jogalapja:
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikkének a) pontja alapján az

érintett hozzájárulását adja személyes adatainak az alábbiakban meghatározott egy vagy
több konkrét célból történő kezeléséhez. Az adatkezelés az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE („GDPR”) 6. cikkének b), c), d) és f) pontja alapján is
megvalósulhat.
4. Az adatkezeléssel érintettek köre:
Az Adatkezelőknél jelentkező jövőbeli munkavállalói vagy egyéb szerződéses kapcsolat
létesítése - kiválasztási, illetve marketing eseményen való részvétel – céljából
megkeresett személyek.
5. Az adatkezelés célja:
a) Szakértői feladatokra történő alkalmazás elősegítése és kiválasztási folyamat
végrehajtása:

-

 Szakértők (leendő, illetve szerződött munkavállalók vagy alvállalkozók,
szerződéses partnerek) szakértői feladatokra való alkalmazásának
elősegítése
az érintettekkel való kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás,
a kiválasztási eljárás lefolytatása,
szerződéses jogviszony létrehozásának és fenntartásának létesítése céljából

oly módon, hogy a
-

Társaságok honlapján, más hirdetési felületeken vagy belső ajánlás alapján
meghirdetett feladatokra, projektre az érintett jelentkezik vagy
saját vagy más honlapokon, illetve közösségi hálózatokon (pl. Linkedin)
személyes adatait harmadik személy részére elérhetővé teszi.

Jelentkezés esetén az érintett által megadott adatok esetében az adatok kezelésének
célja, hogy az Adatkezelők az érintett számára szóba jöhető – végzettségének és
szakmai pályafutásának megfelelő – feladat- vagy projektlehetőségekről a megadott
elérhetőségeken az érintettet értesítse, jogalapja pedig az érintett hozzájárulása,
ezért az állás-, feladat- vagy projektlehetőség hirdetésre vonatkozó jelentkezés
feltétele, hogy a jelentkező érintett a személyes adatai kezeléséhez előzetes,
önkéntes hozzájárulását megadja.
b) Marketing események szervezése:
Partnerek, leendő partnerek és érdeklődők számára szakmai és egyéb események
szervezése, ezekről való értesítés, kapcsolattartás.
6. A kezelt személyes adatok köre
a) Szakértői feladatokra alkalmazás elősegítése és kiválasztási folyamat végrehajtása:
Adatkezelők által kért adatok az érintettől, a pozícióra/feladatra történő
legmegfelelőbb személy kiválasztása céljából:
Név (keresztnév és vezetéknév), cím, telefonszám, e-mail cím, jelenlegi munkahely
neve, szakmai tapasztalat időtartama, szakmai készségek felsorolása, átadott
önéletrajz feltöltése esetén az önéletrajzában megadott adatok, közösségi hálózaton
keresztül történő regisztráció esetén (pl. Linkedin ID), foglalkoztatási ágazati
besorolás.
Az érintett személyes adatait (önéletrajzát) a jelentkezés részeként önkéntes
hozzájárulása alapján jövőbeli munkavállalása érdekében az Adatkezelőkkel
szerződéses jogviszonyban álló partnerei, kezdeményezői, mint jövőbeli megbízó
részére továbbítja azt követően, hogy a megbízó által megjelölt
pozíciókra/feladatokra az érintett foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálta és úgy
ítélte meg, hogy az érintett a megbízó által támasztott elvárások alapján alkalmas
lehet a pozícióra/feladatok ellátására.
b) Marketing események szervezése:

Az érintett által megadott adatok:
Név (keresztnév és vezetéknév), munkáltató neve, beosztás, cím, telefonszám, email
cím, közösségi hálózaton keresztül történő regisztráció esetén ehhez kapcsolódó
azonosítók (pl. Linkedin ID).
7. Adattovábbítás:
Az Adatkezelők a kezelt személyes adatokat a velük adatfeldolgozói szerződéses
jogviszonyban álló vagy közös adatkezelőnek minősülő megbízók/szerződéses
partnerek részére és adatkezelői vállalat-csoport (a Capture cégcsoport) tagjai
részére továbbítja.
8. Adatkezelés időtartama:
Egyéb jogszabályi kötelezettség hiányában, a személyes adatokat az Adatkezelők öt
(5) évig megőrzik, kezelik. Ennek esetleges meghosszabbítása kizárólag az érintett
hozzájárulásával történhet meg. Az adatok megőrzésének célja, hogy az érintett
érdekében az Adatkezelők a jövőben is értesíteni tudják a tapasztalatainak,
képzettségének megfelelő álláslehetőségről, szakértői feladatokról, projektekről,
marketing eseményekről.
A megadott adatok helyességért az érintett felel. Az érintett a személyes adatai
helyesbítését, azok megváltozása esetén bármikor kérheti az Adatkezelőknél. Az
Adatkezelők a valóságnak meg nem felelő adatokat a jogosult kérésére helyesbítik, a
téves adatot pedig törlik. A helyesbítés iránti kérelmet az Adatkezelők fent
részletezett elérhetőségein lehet jelezni.
A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az
érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket
az Adatkezelők jogszabályi kötelezettségük alapján a kötelező adatkezelést elrendelő
jogszabályban meghatározott ideig megőrizni kötelesek, így az Adatkezelők az
Adatkezelők bármelyikével létrejövő munkaviszony létesítése, teljesítése és
megszüntetése során kezelt személyes adatokat a munkaviszonyból származó
munkajogi igény elévüléséig, vagyis a 2012. évi I. törvény („Mt.”) 286. § (1) bekezdése
alapján a munkaviszony megszűnésétől számított három (3) évig őrzi meg.
9. Az érintettek jogai:
Érintett bármikor kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti
személyes adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését az Adatkezelők alábbi
elérhetőségein.
Az érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak az általuk feldolgozott
adatairól, azok forrásáról, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
bekövetkezés esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelők - ha adatvédelmi tisztviselővel rendelkeznek, az adatvédelmi
tisztviselő útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése,

valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetnek, amely
nyilvántartás tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját,
körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az Adatkezelők
kötelesek bármilyen, az általuk kezelt személyes adatokat érintő adatvédelmi
incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül az illetékes adatvédelmi
hatóságnak bejelenteni.
Az Adatkezelők az adatokra vonatkozó tájékoztatás iránti kérelmekre azok
beérkezése után indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen 25 napon belül
reagálnak.
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bármely problémája merül fel az
érintettnek, elsőként az Adatkezelőkkel (adatvedelem@capture.eu) vegye fel a
kapcsolatot a probléma leggyorsabb rendezése érdekében. Amennyiben ez nem
vezet eredményre, kérheti a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400,
ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes
adatkezelés miatt bírósághoz is fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő
kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, továbbá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mint
kiegészítő jogszabály tartalmazza.
10.

Kiskorúak
Adatkezelők nem javasolják a szolgáltatás igénybevételét tizennyolc (18) év alatti
életkorúak (kiskorúak) számára, és tudatosan nem is gyűjtenek információkat ilyen
személyektől.

11.

Adatbiztonság
Az Adatkezelők megfelelő adatvédelmi és technikai intézkedéseket tesznek annak
érdekében, hogy megvédjék az érintett személyes adatait a véletlen elvesztéstől és
jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, módosítástól vagy közzétételtől és
megfeleljenek a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak.

12.

A személyes adatok törlése:
Az Adatkezelőknél kezelt személyes adatainak törlését az érintett bármikor
kezdeményezheti. A törlési igényt e-mailben az adatvedelem@capture.eu címre kell
eljuttatni. Az Adatkezelők a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon
belül törlik a kért adatokat. (Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak
helyre.)

13.

Cookie-k (sütik) kezelése

A www.capture.hu és a www.capture.eu oldal olvasása, azzal is járhat, hogy cookiekat vagy hasonló technológiákat használ a honlap érintett böngészőjének vagy
eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az oldalt látogató
számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott
webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató
böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat
is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók –
egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen
például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja
böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a
rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók
vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
A www.capture.hu és a www.capture.eu weboldalon a Google Analytics által használt
cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei
vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu)
14.

Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége
Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató az érintettek
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsák. A honlap felhasználója a
szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a
módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

15.

Kapcsolat
Ha érintettnek bármikor kérdése vagy problémája van a jelen Adatvédelmi
Tájékoztatóval kapcsolatban, keresse az Adatkezelőket az adatvedelem@capture.eu
e-mail címen.

