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Adatvédelmi közlemény jelentkezők részére – Bunge Zrt. 

 

A jelen adatvédelmi közlemény (a továbbiakban: Közlemény) ismerteti, hogy a Bunge Zrt. (a 

továbbiakban: Bunge vagy mi), mint adatkezelő, miként gyűjti, kezeli és használja fel az Önnel 

kapcsolatos személyes adatokat, amennyiben Ön a kifejezetten e célból rendelkezésre bocsátott 

kommunikációs csatornák bármelyikén keresztül állásjelentkezést nyújt be. Ebbe nem 

kizárólagos jelleggel beletartozik bármelyik jelentkezési e-mail címünk is. 

 

A Bunge-nál komolyan vesszük az adatvédelmi szabályok betartására irányuló 

kötelezettségünket és kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban 

kezeljük a személyes adatait. A jelen Közleményben személyes adatnak minősül minden Önre, 

mint azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ, akár 

elkülönülten, akár az általunk beszerzett egyéb információkkal együttesen (a továbbiakban: 

személyes adat). 

 

1. Adatkezelő 

 

A 

 

Bunge Zrt. 

H-1134 Budapest, 

Váci út 43. 

 

 a személyes adatainak a jelen Közleményben rögzített célokat szolgáló gyűjtéséért és 

felhasználásért felelős szervezet (a továbbiakban: adatkezelő). A Bunge-val kapcsolatba léphet 

levélben, a fenti címen, elektronikus úton a beu.bud.dataprotection@bunge.com címen, 

valamint telefonon, a +3612376315 számon. 

 

 

2. Adatkategóriák 

 

A személyes adatok szolgáltatása szükséges feltétele az állásra való jelentkezésnek a 

Bunge-nál. 

 

Az Ön által az e célból rendelkezésre bocsátott kommunikációs csatornák bármelyikén 

keresztül benyújtott állásra jelentkezés során szolgáltatandó adatok köre a felvételi folyamat 

lefolytatásához szükséges adatokra korlátozódik. A jelentkezési folyamat során bármikor 

szerkesztheti, kiegészítheti vagy törölheti az adatait. 

 

A Bunge az alábbi személyes adatokat kezeli: 

 

• A törzsadatait, mint keresztneve, vezetékneve, állampolgársága, születési ideje és helye, 

jogosítványa; 

• Munkavállalási engedélye és/vagy tartózkodási engedélye, ha releváns; 

• Elérhetőségei, mint az otthoni címe, (mobil) telefonszáma, e-mail címe; 

• Oktatási adatok, a látogatott iskolák, képesítések, munkatapasztalatok és korábbi 

munkahelyek; 

• Amennyiben releváns az Ön által megpályázott állás szempontjából: megfelelő 

egészségi állapot; továbbá 

• Felmondási idő a korábbi munkáltatónál, amennyiben releváns; 
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• Önéletrajza és az abban szereplő információk. 

 

A fenti információkon túl Önnek lehetősége van arra, hogy választása szerint szolgáltassa 

részünkre a következő személyes adatokat: 

 

• Elvárt jövedelem;  

• A foglalkoztatás típusa (teljes idős vagy részmunkaidős); 

• Utazási hajlandóság; 

• Költözési hajlandóság;  

• Előnyben részesített pozíció, a hierarchikus szintre és a foglalkoztatási területre 

figyelemmel; 

• Előnyben részesített munkavégzési hely; 

• Hajlandóság a váltott műszakos munkarendre; 

• Felhívás esetén erkölcsi bizonyítvány; 

• Rendelkezésre állás ideje; 

• Vannak-e a Bunge-nál alkalmazott családtagjai; valamint  

• A Bunge Csoportnál történt bármilyen korábbi alkalmazás. 

 

Abban az esetben, ha Ön egyetemi hallgató, a fentiek mellett a következő személyes adatokat 

fogjuk kezelni: 

 

• Hallgatói jogviszony-igazolás, szakmai státusz és a rendelkezésre állás ideje 

 

Abban az esetben, ha Ön szakmai gyakorlatra jelentkezik, a fentiek mellett a következő 

személyes adatokat fogjuk kezelni: 

 

• A szakmai gyakorlat tartama és típusa, vagyis, hogy az kötelező vagy önkéntes-e 

 

Abban az esetben, ha Ön szakgyakornok, a fentiek mellett a következő személyes adatokat 

fogjuk kezelni: 

 

• Iskola vagy intézmény típusa 

 

A Bunge főszabály szerint Öntől szerzi be a személyes adatokat. Ugyanakkor a munkaerő-

közvetítő ügynökségektől is gyűjthetünk adatokat. 

 

Az egészségügyi adatokból álló különleges személyes adatok kezelésére akkor kerül sor, ha ez 

szükséges azon állás vonatkozásában, amelyre jelentkezik. Adott esetben a büntetőjogi 

elítélésekkel kapcsolatos különleges személyes adatok is kezelhetők. Az ilyen különleges 

személyes adatok kezelésére csak kifejezett hozzájárulás beszerzése esetén kerül sor. 

 

3. Az adatkezelés céljai és jogalapjai 

 

A Bunge az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, korlátozott, egyértelmű 

és jogszerű célokból kezel személyes adatokat. 

 

Az Ön személyes adatait munkaviszony létesítése céljából kezeljük. Az adatok kezelése és 

felhasználása ahhoz szükséges, hogy kérésére lépéseket tegyünk a munkaszerződés megkötését 

megelőzően. Kizárólag azon jelentkezési folyamat céljára gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel 
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személyes adatait, amelyre jelentkezett. Ahhoz, hogy más jelentkezési folyamatok 

szempontjából is figyelembe együk Önt, ehhez kifejezett hozzájárulását kell adnia. 

 

4. A személyes adatok címzettjei 

 

Amennyiben egy konkrét állásra pályázott, adatait hozzáférhetővé tesszük az állást meghirdető 

részleg részére. Amennyiben általános állásjelentkezést küldött a Bunge részére, adatait a 

képesítési profiljának megfelelő állásokat kínáló különböző részlegek részére tesszük 

hozzáférhetővé. Mielőtt profilját egy meghirdetett álláshoz kapcsolnánk, mindig kikérjük a 

hozzájárulását. Hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja. Ez ugyanakkor azt 

jelenti, hogy a továbbiakban nem tudjuk feldolgozni a jelentkezést. 

 

Adatait bizalmasan kezeljük. Adatait nem közöljük azon Bunge jogalanyon kívüli harmadik 

személyekkel, amelyhez jelentkezését benyújtotta, illetve nem kezeljük a jelen Közleményben 

ismertetetteken kívül más célra. 

 

5. Nemzetközi adattovábbítások 

 

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országba. 

 

6. A személyes adatok megőrzése 

 

Adatait 180 nap elteltével automatikusan töröljük. Kérésére adatait azonnal töröljük.  

 

7. Adatvédelmi jogok 

 

Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen a Bunge-tól az általunk tárolt személyes adatokhoz, 

illetve kérje azok helyesbítését vagy törlését, továbbá adott esetben kérheti az Önre vonatkozó 

adatkezelés korlátozását, valamint hivatkozhat az adathordozhatósághoz való jogára is. Joga 

van ahhoz is, hogy a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújtson be. 

 

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, bármikor visszavonhatja 

hozzájárulását; ez nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

Bármikor joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, az Ön konkrét helyzetére 

vonatkozó jogszerű indokok alapján. Ha a tiltakozás indokolt, a Bunge a személyes adatokat 

nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 

jogos ok indokolja, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel szemben. 

 

8. Adatbiztonság  

 

A Bunge megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az 

adatok megsemmisítésével, elvesztésével, megváltoztatásával, jogosulatlan közlésével vagy az 

azokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel kapcsolatos kockázatnak megfelelő szintű biztonságot 

biztosítson. Ezen intézkedések közé tartozik az adatok titkosítása és a tűzfalak használata, az 

adatközpontjainkhoz való fizikai hozzáférés ellenőrzése, valamint az információkhoz való 

hozzáférés engedélyezésének ellenőrzése. 
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9. Adatvédelmi koordinátorok 

 

Az adatvédelmi koordinátorok feladata az, hogy segítséget nyújtsanak Önnek jogai 

érvényesítésében. 

 

Az adatvédelmi koordinátorok részt vesznek minden, az Ön személyes adatainak védelmével 

kapcsolatos ügyben. Közelebbről az adatvédelmi koordinátorok feladata a jelen Közlemény és 

vonatkozó adatvédelmi jogszabályok nyomon követése és az azoknak való megfelelés 

biztosítása. Emellett kérésre tanácsot adnak adatvédelmi ügyekben. 

 

Amennyibe bármilyen kérdése van személyes adatait illetően, vagy a 7. szakasz szerinti 

jogainak gyakorlása céljából, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi koordinátorokkal a 

fenti címen, elektronikus úton a beu.bud.dataprotection@bunge.com címen, vagy telefonon, a 

+3612376315 számon. 

 

Ezenfelül kapcsolatba léphet a Bunge SA jogi részlegével a 

BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com e-mail címen. 

 

10. Vegyes rendelkezések 

 

A jelen Közlemény 2019. január 1-jén lép hatályba és lesz alkalmazandó a Bunge Zrt.-re.  

 

A jelen Közlemény időről időre módosulhat; minden módosításról megfelelő tájékoztatás kerül 

kiküldésre. 


