Deloitte Tax Poker Tournament 2016
Adatvédelmi tájékoztató
A Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., a Deloitte CRS
Kft, valamint a Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út
84/C,

cégjegyzékszám:

01-10-044100,

01-09-071057,

01-09-975176,

Deloitte

Legal

nem

rendelkezik

cégjegyzékszámmal, a továbbiakban a felsorolt Deloitte szervezetek együttesen: Adatkezelő) az adataikat megadó
természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) adataiból (név, e-mail cím, telefonszám, felsőfokú oktatási intézmény
és képzés megnevezése) adatbázist hoz létre. Az adatkezelés célja az érintettek bevonása Adatkezelő által szervezett
szakmai versenybe (Deloitte Tax Poker Tournament), továbbá Adatkezelő állásajánlatairól történő értesítése, illetve ezzel
kapcsolatos megkeresése.
Az érintett az adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatai az Adatkezelő adatbázisában rögzítésre
kerüljenek és azokat az Adatkezelő a szakmai versenybe történő bevonás illetve az esetleges állásajánlatairól történő
tájékoztatás céljából a nyilvántartásában tárolja, illetve a megadott elérhetőségein megkeresse. Az érintett tudomásul
veszi, hogy jelen adatkezelés a hozzájárulásán alapul. Érintett az adatainak a megadásával hozzájárul továbbá, hogy az
Adatkezelő az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezelje.
A jelen adatkezelés nyilvántartási száma:
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.

NAIH-89013/2015

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

NAIH-89015/2015

Deloitte CRS Kft.

NAIH-89014/2015

Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda

NAIH-89016/2015

Adatkezelésnek minősül az érintett által megadott adatok felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása.
Az adatkezelés során az Adatkezelő minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesz és rendelkezik minden
olyan eljárási szabállyal, amely alapján az érintett adatait megvédi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az érintettek által megadott adatokat az Adatkezelő titokként kezeli, azt kizárólag jelen szabályzatban meghatározott
célból használja fel, illetéktelen harmadik személyeknek nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza.
Az érintett jogosult az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak
helyesbítését, törlését vagy zárolását. Az érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő tájékoztatja az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról és címéről. Erre irányuló kérelem esetén
az Adatkezelő a fentiekről a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja az érintettet.
Jogainak megsértése esetén az érintett jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez
fordulni. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el. Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos
nyilatkozatait illetve észrevételeit, kérdéseit postai úton az Adatkezelő nevére szóló, 1068 Budapest, Dózsa György út
84/C számra küldött levélben, illetve a cehujobs@deloittece.com e-mail címre küldött e-mail üzenetben jelölheti meg. Az
érintett ilyen tartalmú megkeresése esetén kérjük, hogy az érintett a tárgyban a „szakmai versenyről és állásajánlatokról
történő értesítéssel kapcsolatos adatkezelés” megjelölést tüntesse fel.

