Adatkezelési tájékoztató pályázók részére
Az ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. ügyfélkapcsolat fejlesztéssel, személyzetfejlesztéssel (tréning, coaching,
képzés) és munkatárs kiválasztással foglalkozó tanácsadó cég.


Megbízóink számára, különféle pozíciókra a teljes kiválasztási folyamatot végezzük el, a hirdetéstől
egészen a személyes interjúig, ahol akár kommunikációs vagy egyéb szakmai teszteket is
felveszünk. Az adott pozícióra a teljes kiválasztási folyamatot és a szempont rendszert minden
esetben az adott Megbízóval egyeztetve, írásbeli szerződésben rögzítjük.



A kiválasztási folyamatban minden esetben visszaigazoljuk a jelentkezést, a megküldött pályázati
anyagokat elektronikusan tároljuk, a Megbízó jelszóval ellátott felhő alapú tárhelyen érheti el a
megküldött pályázatokat. A pályázók által megküldött adatok közlése önkéntes, a pályázó saját
döntése alapján kerül hozzánk egy adott pozícióra történő jelentkezés során.



A kiválasztási eljárás során a pályázókat interjúra hívhatjuk, mely lehet telefonos és személyes
interjú is.
A kiválasztás folyamatában – rendszerint a személyes interjút megelőzően
kommunikációs teszt(ek), szakmai kérdéssor is felvételre kerülhet(nek) az adott pozícióhoz, a
pályázó belegyezésével, melynek eredményét minden esetben és kizárólagosan csak személyesen,
papír alapon, elemzéssel együtt adjuk át a pályázóknak.



Általában a hirdetés megjelenését követően, 2-3 héten belül kerül sor az egyéni megkeresésekre,
melyben az elsődleges kiválasztási szempont az adott hirdetésben leírt feltételeknek való
megfelelés. A pályázó számára a kiválasztási eljárással kapcsolatos információk olyan mértékben
oszthatók meg, amely mértékben ehhez a Megbízó a részünkre felhatalmazást adott. Az interjúk
utáni döntésről minden esetben írásbeli kiértesítést küldünk a pályázóknak.



A kiválasztás folyamat lezárásáról azoknak a pályázóknak is küldünk kiértesítést minden esetben,
akik az adott kiválasztási eljárás során nem jutottak a kiválasztás további szakaszaiba.



A kiértesítő levélben van egy link, amely a további adatkezelésre vonatkozó akaratnyilvánítást
szolgálja. Az ún. „Leiratkozó” linkre kattintva a pályázó neve, email címe azonnal törlődik a
rendszerből, melyről értesítést kapunk. Ennek alapján a „leiratkozó” pályázó által korábban
megküldött pályázati anyagát, valamint minden kapcsolódó adatát (név, email cím, telefonszám,
CV, kísérő levél, egyéb megküldött dokumentumok) manuálisan törlünk az adott pozícióhoz tartozó
adatbázisból. Amennyiben nem történik törlés a pályázó által, ebben az esetben az adatait és a
kapcsolódó dokumentumait megfelelő védettséggel ellátott PC-én megőrizzük, maximum 5 évig.
Egyéni kérésre természetesen bármikor kérhető az adatok törlése és/vagy a megküldött és tárolt
anyagok visszaküldése a pályázó számára.



Az adott pozícióval kapcsolatos záró kiértesítő levélben egy ingyenes szakmai anyag letöltésére is
van lehetőség, amely a további álláskereséshez nyújt támogatást. Ez az anyag semmilyen módon
nem kapcsolódik a kiválasztási eljáráshoz. A letöltése önálló döntés alapján történik, melyhez a
megadott linkre kattintva külön oldalon lehet feliratkozni. A feliratkozással kapcsolatos
adatkezelésre vonatkozó információk a feliratkozó oldalon találhatóak.

További kérdés esetén írásban az allas@alitera.hu email címen, vagy a honlapunkon található
elérhetőségeken lehet kapcsolatba lépni velünk.
Az ALITERA kft. kiválasztási eljárással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója 2018. április 30-tól
visszavonásig érvényes. Katona Erzsébet ügyvezető
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