
Cégünk a NARVIK Int Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő ) ezúton tájékoztatja a 
https://narvikint.eu (a továbbiakban: Honlap)  Honlapra látogatókat , regisztrálókat 
vagy személyes adataikat egyéb módon megadókat (a továbbiakban együttesen 
Érintett) a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése 
körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának 
módjáról és lehetőségeiről.  

 

Az Érintett az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat a Honlap használatával 
elfogadja, valamint hozzájárul személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez, 
feldolgozásához. 

1. Adatkezelő megnevezése 

Cégnév: NARVIK Int. Kft. 

Cégjegyzékszám: 1109014230 
Székhely, levelezési cím:   2900 Komárom, Mártírok út 97. 
Telefon: +36305538376 
E-mail: info@narvikint.eu 
Képviselő: Bácsi Károly 
Közösségi adószám: HU14443189 

2. Adatkezelés kapcsán használatos fogalmak 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint 

az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

3.  különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-

képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 

valamint a bűnügyi személyes adat; 

4.  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, 

amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen 

beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes 

műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 



5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését 

kéri; 

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az 

adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 

felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 

adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, 

rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 

lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. 

ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

10.  adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a 

helyreállítása többé nem lehetséges; 

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak 

megkülönböztetése céljából; 

12.  adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének 

végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

13. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése; 

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 

feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 

módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a 

technikai feladatot az adaton végzik; 

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján 



- beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok 

feldolgozását végzi; 

16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az 

érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

18. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy 

feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés. 

 

3. Milyen adatokat kezelünk? 

Az álláskeresőkkel kapcsolatosan az adatkezelő az alábbi adatokat és személyes 
adatokat tartalmazó dokumentumokat gyűjti, kezeli és tárolja : 

 vezetéknév 
 keresztnév 
 nem 
 állampolgárság 
 születési adatok 
 e-mail cím 
 telefonszám 
 lakóhely (Irányítószám, település, utca, házszám) 
 iskolai végzettsége(i) 
 iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i) 
 korábbi munkaviszonyban töltött időtartamok megnevezése (munkahely, beosztás) 
 idegen nyelv ismerete, szintjei 
 önéletrajzok 
 motivációs levelek 
 referenciák 
 fizetési igény 
 a keresett pozícióval kapcsolatos igények és kiválasztási szempontok  

Különös adatokat kizárólag csak törvény által előírt ok esetén gyűjtünk. Ezért kérjük, 
hogy a hozzánk  továbbított dokumentációkban ezek ne szerepeljenek. 

 

 

 

 



4.Az adatgyűjtés célja. 

A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat cégünk kizárólag saját munkaerő-

kölcsönzési célból, az érintettek számára munkalehetőség felajánlása, 

munkaszerződés megkötése érdekében belső felhasználásra  gyűjti be az 

Érintettektől. 

 

5. Az adatok továbbítása harmadik személy részére. 

Az Érintett által rendelkezésünkre bocsátott teljes pályázati anyagot harmadik félnek, 

(vagyis megbízóinknak)  csak az Érintett beleegyezésével továbbítjuk. 

 

6. Mi az adatkezelés időtartama? 

Álláskeresők esetében a személyes adatokat kizárólag a cél megvalósításához 

szükséges mértékben és ideig , maximum 5 évig kezeljük. 

 

7. Hogyan módosíthatók a személyes adatok? 

Amennyiben az  Érintett adataiban változás áll be , lehetősége van személyes adatai 
pontosítására, frissítésére. Az általunk kezelt adatok változtatása irodáink 
postacímére küldött  levélben –– esetleg telefonon, vagy személyesen 
ügyfélszolgálati irodánkban lehetséges. 
 
8. Milyen módon lehet törölni az adatokat? 

Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszi, hogy az adatok 
adatbázisból való törlése csak írásbeli kérelem esetén lehetséges, mely a 
kézhezvételt követő 8 munkanapon belül történik. Az adat törlésre irányuló kérést 
irodának kell eljuttatni vagy postai úton, vagy az info@narvikint.eu e-mail címre 
küldött levélben. 
 
9. Adatvédelmi nyilatkozat módosítása 

Adatkezelő e nyilatkozat egyoldalú módosításának jogát fenntartja, azonban minden 
esetben látható helyen közzéteszi az átdolgozott nyilatkozatot a Honlapon. Ön a 
szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a 
módosított adatkezelési szabályzatot. 
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10. Az érintettek jogai és érvényesítésük 

14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy 

zárolását. 

15. § (1) *  Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett 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 érintett személyes adatainak 

továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

(1a) *  Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső 

adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések 

ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely 

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. 

(1b) *  Az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő az 

(1a) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az elektronikus hírközlésről szóló 

törvényben meghatározott, a személyes adatok megsértésének eseteit tartalmazó 

nyilvántartás vezetésével is teljesítheti. 

(2) Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az 

érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 

az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás 

jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, 

valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

(3) *  Az (1a) és a (2) bekezdés szerinti adatok nyilvántartásban való megőrzésére 

irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az 

adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok 
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esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam 

nem állapítható meg. 

(4) *  Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló 

kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó 

évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még 

nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés 

mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett 

költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a 

tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, 

valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

(2) *  A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, 

hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. 

A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a 

bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő 

év január 31-éig értesíti. 

17. § (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak 

megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az 

adatkezelő helyesbíti. 

(2) A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 

b) az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri; 

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem 

vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag 

védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV#lbj24idad94
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV#lbj25idad94


(4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, 

vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés 

sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig 

kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését 

kizárta. 

(5) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja 

annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége 

vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

18. § (1) *  A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, 

továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 

továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel 

az érintett jogos érdekét nem sérti. 

(2) *  Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét 

nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett 

hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 

kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás 

iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az 

állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a 

bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága 

érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, 

az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a 

foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és 

munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve 

minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások 

jogainak védelme érdekében. 
 

11. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 
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harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 

adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 

belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 

kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, 

és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes 

adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 

érvényesítése érdekében. 

(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével 

nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, 

az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon 

belül - a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat. 

(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett 

tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől 

számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - a 22. §-ban 

meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az 

érintettet is perbe hívhatja. 

(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő 

felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az 

adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló 

kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás 

kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra 

nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő 

ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. 

(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény 

rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az 

adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát 

megállapította. 



 

12. Adatkezelő nyilatkozata 

Az adatkezelő jelen tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el és 
kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel 
a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak. 

 


