Adatvédelmi tájékoztató
A Nestlé Hungária kft. mint adatkezelő rendelkezésére bocsátja, erre irányuló önálló és kifejezett szándékával
hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy adatai a Nestlé Hungária Kft. adatbázisába bekerüljenek és azokat a Nestlé
Hungária Kft. esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül
a Nestlé Hungária Kft. aktuális álláslehetőségeire vonatkozó információkról való tájékoztatás, továbbá a Nestlé
Hungária Kft. által szervezett, vagy azt érintő előadásokról, rendezvényekről való értesítés céljából a jövőben
felhasználhassa.

Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Amennyiben nem kívánja, hogy a fenti
tartalmakkal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül a kérheti a
következő címen: Nestlé Hungária Kft., 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. vagy a Nestlé Hungária Kft.
0680442881 telefonszámán: illetve a következő e-mail címeken: info@hu.nestle.com.

A Nestlé Hungária Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Nestlé Hungária Kft. bármikor lehetőséget biztosít arra, hogy tájékoztatást kérjen
személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1095, Budapest, Lechner
Ödön fasor 7. címen vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen. Ezen kívül megilleti Önt a személyes adatai kezelése
elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Nestlé Hungária Kft. által meghozott döntéssel nem ért
egyet, úgy bírósághoz fordulhat.
Az adatfeldolgozó és tevékenysége: a személyes adatok feldolgozását a Colibri - Youth Direct Communication Kft
(cím: 1024 Budapest, Margit krt. 39. 4/2, telefonszám: +36 70 935 5045, e-mail cím: info@joincolibri.hu, és a Fürge
Diák Iskolaszövetkezet végzi, mely adatfeldolgozói tevékenysége körében rögzíti, gyűjti, rendszerezi és a fenti
információkról való tájékoztatás érdekében a Nestlé Hungária Kft. megbízásából felhasználja az adatokat. Az adatok
feldolgozását az adatfeldolgozó szigorúan bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról és szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) adatfeldolgozókra
vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.
A személyes adatok megismerésére jogosultak köre: az Ön személyes adatait a Nestlé Hungária Kft. valamint a
Colibri - Youth Direct Communication Kft (cím: 1024 Budapest, Margit krt. 39. 4/2, telefonszám: +36 70 935 5045,
e-mail cím: info@joincolibri.hu) a Nestlé Hungária Kft.-vel történő együttműködésben résztvevő munkatársai
ismerhetik meg.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés legfeljebb a fenti célhoz szükséges ideig tart, kivéve, ha Ön kérelmezi
személyes adatainak törlését az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól.
Az Ön jogai, az adatkezelő és adatfeldolgozó elérhetőségei, jogorvoslati lehetőségek: Ön, mint a személyes adatok
kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől:

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).

Az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben
meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).

Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ön személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.

A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén Ön az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
a) Közvetlenül az adatkezelőhöz fordulhat (az adatkezelő fenti elérhetőségein). Az adatkezelő a kérelem
beérkezését követő 30 napon belül, az adatkezelés elleni tiltakozás esetén a kérelem beérkezését követő
15 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.
b) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1)
391-1400; web: www.naih.hu)
c) keresetet nyújthat be az adatkezelő ellen. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az
adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
az Ön személyiségi jogát megsérti, az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. A per elbírálása a törvényszék

hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.

