
 
1.A. 

 

A VOLÁNBUSZ ZRT. MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLÁSI LAPJA 

 

AJÁNLÓ 

Név:  

HR szám:  

Dátum (nap, óra, perc):  

Aláírás:  

 

AJÁNLOTT 

Név:  

Megpályázni kívánt munkakör:  

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalója önéletrajzomat 

átadja a Humánpolitikai Igazgatóság részére állásra jelentkezés céljából. Aláírásommal 

elismerem, hogy megismertem a VOLÁNBUSZ Zrt. „Adatvédelmi tájékoztató és 

folyamatleírás a VOLÁNBUSZ Zrt.-hez munkára jelentkező személyek számára a munkára 

jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésről” című dokumentumát vagy a Zrt. honlapján 

nyilvánosságra hozott adatvédelmi szabályokat, amelyek részletesen szólnak a munkára 

jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésről és az abban foglalt adatkezelési folyamathoz 

önkéntes hozzájárulásomat adom. 

 
Dátum (nap, óra, perc):  

Aláírás:  

 



 
1.A. 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A VOLÁNBUSZ ZRT.-HEZ MUNKÁRA JELENTKEZŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA A MUNKÁRA JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉSRŐL 

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint 

ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint 

válik az adatkezelés érintettjévé. 

 

A TÁRSASÁG PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

VOLÁNBUSZ Zrt. (továbbiakban: Társaság) 

1091 Budapest, Üllői út 131., www.volanbusz.hu, info@volanbusz.hu, +3612198000, képviseli a vezérigazgató 

 

A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGEI, 

adatvedelem@volanbusz.hu 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

a VOLÁNBUSZ Zrt. által meghirdetett pozíciókra megfelelő jelölt kiválasztása 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása 

 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE: 

A VOLÁNBUSZ Zrt. az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be. 

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

A Társaság az adatokat harmadik fél számára nem továbbítja. A Társaság azonban felhívja figyelmét, hogy személyes adatokat bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja 

jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaságunkat, úgy azt Társaságunk, jogszabályi 

kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

az önéletrajz beérkezésének évét követő év utolsó munkanapja 

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján hozza nyilvánosságra, hogy milyen pozíciókra keres munkatársat. Amennyiben Ön megküldi a VOLÁNBUSZ részére önéletrajzát, úgy az önéletrajz 

megküldésével hozzájárul, hogy a munkára jelentkezéssel kapcsolatosan megadott személyes adatait a VOLÁNBUSZ kezelje.  

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. minden álláspályázatot azonos előírások szerint kezel: mindegy, hogy Ön a pályázatát e-mailben, postai úton küldi meg vagy személyes adja le a 

VOLÁNBUSZ Zrt. valamelyik ügyfélszolgálatán vagy pályaudvarán. Abban az esetben, ha az allas@volanbusz.hu e-mail címre érkezik a levele, úgy arról automatikusan 

tájékoztatjuk, hogy levelét megkaptuk. Kérjük, hogy ezt az e-mail címet csak álláspályázással kapcsolatos ügyintézésre használják! 

 

Minden beérkező önéletrajzot (és esetlegesen motivációs levelet, amelyekre ugyancsak az önéletrajzra vonatkozó szabályok érvényesek) iktat a VOLÁNBUSZ Zrt. A jelentkezők 

adatait a szervezetrendszeren belül az a területi vezető ismerheti meg, aki a meghirdetett vagy nyitott álláshellyel rendelkezik. A jelentkező – ha adataik alapján a területi vezető 

megfelelőnek találja – felvételi folyamaton vesz részt. Amennyiben kiválasztásra kerül, úgy személyes adatait a továbbiakban a munkaviszony létesítésére kezeli a VOLÁNBUSZ 

Zrt.: erről bővebb tájékoztatást a sikeres kiválaszt követően kap a jelölt. 

 

Abban az esetben, ha a jelölt nem lesz kiválasztva a pozícióra vagy nincsen a végzettségének megfelelő nyitott pozíció, abban az esetben a VOLÁNBUSZ Zrt. az önéletrajzot a 

beérkezéstől számított maximum a tárgyévet követő egy évig őrzi meg azzal a céllal, hogy amennyiben a jelölt végzettségének megfelelő pozíció nyílik, úgy a VOLÁNBUSZ Zrt. 

megkeresse a jelöltet. 

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. minden év utolsó munkanapján semmisíti meg vagy törli azokat az iktatott önéletrajzokat, amelyeket a továbbiakban nem kezel: a kezelés határideje így tehát a 

beérkezés évét követő év utolsó munkanapja. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, ha Ön egy, a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel már munkaviszonyban lévő személyen keresztül kívánja önéletrajzát eljuttatni a VOLÁNBUSZ 

Zrt.-hez, úgy nyilatkozni köteles arról, hogy jelen szabályokat és az adatkezelési folyamattal kapcsolatos előírásokat megismerte.  Ez azért szükséges, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. 

személyes adatot elsősorban akkor kezel, ha az közvetlenül annak „gazdájától” (jogilag: az érintettől) származik. Mivel ha a VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalója ajánl a 

VOLÁNBUSZ Zrt. számára valakit, csak úgy győződhetünk meg róla, hogy a jelölt ténylegesen jelentkezni kíván a Zrt.-hez, ha ennek írásos nyoma van. Ezért kérjük, ebben az 

esetben Ön és az Önt ajánló személy legyenek kedvesek kitölteni a jelen tájékoztató és folyamatleírás utolsó oldalán található, de a volanbusz.hu oldalról önállóan is letölthető 

nyomtatványt. Nem az érintettől származó önéletrajzot ennek hiányában a VOLÁNBUSZ Zrt. nem fogad el. 

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

− visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, 

− kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Társaságnak már nincs rá szüksége, 

− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 

− élhet adathordozhatósághoz való jogával. 

 

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, 

érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Társaságnál az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli 

tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok 

részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével 

kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben 

erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. 

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Társaságunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön 

fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát Társaságunkhoz 

fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályokat a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatvédelmi Szabályzatának 8. fejezetében olvashatja, amely 

Szabályzat elérhető a Társaság honlapján a közérdekű adatok 2.I.1. pontjában és a Társaság Ügyfélszolgálatán is.  

Budapest, 2019. október 1. 

 a Társaság nevében kiadta 

 az elnök-vezérigazgató 
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