
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei: Coconut Pr (székhely: 6771 Szeged, Sarkantyú u. 67., adószám: 25013913-1-06, telefon: 
+36209831835

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Tarnai Zoltán (elérhetőségei:+36209831835)

A személyes adatok kezelésének célja:

A személyes adatok kezelésének célja, hogy állásközvetítő és tanácsadó, illetve HR szolgáltatást nyújtson.

A kezelt személyes adatok kategóriái: Azonosító, elérhetőségi adatok, tanulmányi adatok, karrier adatok, születési adatok, érdeklődési
kör leendő munkahelyet tekintve, kompetencia adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

 GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez.

 GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Érintettek köre: A szolgáltatást igénybe vevő munkáltatók kapcsolattartói valamint új munkát kereső magánszemélyek.
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Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: Az adatok védelmére tett technikai és szervezési 
intézkedések az Adatkezelő hatályos adatvédelmi, adatkezelési szabályzata szerint történik. Az Adatkezelő a személyes adatokon a 
fentitől eltérő célból további adatkezelést nem kíván végezni, illetve a személyes adatokat nem továbbítja a jelen adatkezelési 
tájékoztatóban megjelölteken túl más harmadik felek részére.

Hozzáféréssel rendelkezők köre: A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói jogosultak hozzáférni. 

Az adatok formátuma: digitális

Az adatok forrása: A személyes adatok a munkáltató cégek képviselőitől, munkavállalóitól, illetve a munkát kereső érintettektől 
származó adatok.

Az érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése: Az Adatkezelő számára fontos, hogy az érintettek megismerjék adatvédelmi jogaikat.

Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos részletes információkat (visszavonás, adatokhoz való hozzáférés, adatok helyesbítése, 
törlése, kezelésének korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatok kezelése ellen), a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat 
(adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása: Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a kezelt adatok körében, az adatkezelés 
körülményeiben változás következik be, jelen adatkezelés tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás nem érintheti a 
jogszabályokban előírt adatkezelési és védelmi kötelezettségeket.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről 
szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Adatok törlése: A szolgáltatást használó kérheti személyes adatainak törlését, az Adatkezelő elérhetőségein. Az erre irányuló kérés 
esetén az adatokat az Adatkezelő 5 munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére 
kerül sor, oly módon, hogy aza dat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. 
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Az alábbi táblázatok ismertetik az egyes adatkezelések során kezelt személyes adatok körét:

Munkát keresők regisztrációja

Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés célja
Adatkezelé

s jogalapja

Adatkezelés 

időtartama

Adat 

forrása

Kötelező-e az 

adatszolgáltatás

Weboldalt 

használó, munkát

kereső 

magánszemélyek

Azonosító, 

elérhetőségi 

adatok, 

tanulmányi 

adatok, karrier-, 

születési adatok,

érdeklődési kör 

leendő 

munkahelyet 

tekintve.

 vezetéknév

 keresztnév

 e-mail cím

 telefonszám

 nem

 születési dátum

 lakóhely

 tanulmányi 

adatok

 vezetői engedély 

megléte és 

annak 

kategóriája

Munkát keresők 

regisztrációjának 

elvégzése, a munkát 

kereső azonosítása, a 

többi munkát keresőtől

történő 

megkülönböztetés a 

munkát keresővel 

történő 

kapcsolattartás, a 

portál alapvető és 

egyes funkcióinak 

elérhetővé tétele, az 

egyes szolgáltatások 

testre szabása a 

kényelmi funkciók 

igénybevétele.

Hozzájárulá

s alapján

GDPR 6. 

cikk (1) bek. 

a) pont

Hozzájárulás 

visszavonásáig

Közvetlenül

az érintettől
Igen
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 nyelvismeret

 munkaerőpiaci 

státusz

 álláskeresés 

helye

 keresett 

munkakörök

 munkatapasztalat

 kompetenciák 

Munkáltatói regisztráció

Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés célja
Adatkezelés

jogalapja

Adatkezelés 

időtartama

Adat 

forrása

Kötelező-e az 

adatszolgáltatás

Munkáltatók 

kapcsolattartói

Azonosító, 

elérhetőségi 

adatok

 vezetéknév

 keresztnév

 telefonszám

a

 e-mail címe

 képviselt 

Munkáltatók regisztrációjának 

elvégzése, a munkáltató 

azonosítása, a többi 

munkáltatótól történő 

megkülönböztetés a 

munkáltatóval történő 

kapcsolattartás, a portál 

alapvető és egyes funkcióinak 

Jogos érdek 

alapján

GDPR 6. 

cikk (1) bek. 

f) pont

Hozzájárulás 

visszavonásáig

Közvetlenül 

az érintettől

Igen
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cég

 beosztás

elérhetővé tétele, az egyes 

szolgáltatások testre szabása 

a kényelmi funkciók 

igénybevétele.

Álláshirdetésre jelentkezés munkát keresők részéről

Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés célja
Adatkezelé

s jogalapja

Adatkezelés 

időtartama

Adat 

forrása

Kötelező-e az 

adatszolgáltatás

Weboldalt 

használó munkát 

kereső 

magánszemélyek

Azonosító, 

elérhetőségi 

adatok, 

tanulmányi 

adatok, karrier 

adatok, születési 

adatok, 

érdeklődési kör 

leendő 

munkahelyet 

tekintve

 vezetéknév

 keresztnév

 e-mail cím

 telefonszám

 nem

 születési dátum

 lakóhely

 tanulmányi 

adatok

 vezetői engedély 

megléte és annak

kategóriája

A munkát keresők 

ezen funkció 

segítségével tudnak 

jelentkezni a 

munkáltatók által 

közzétett 

álláslehetőségekre.

Hozzájárulá

s alapján

GDPR 6. 

cikk (1) bek. 

a) pont

Hozzájárulás 

visszavonásáig

Közvetlenül

az érintettől
Igen
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 nyelvismeret

 munkaerőpiaci 

státusz

 álláskeresés 

helye

 keresett 

munkakörök

 munkatapasztalat

- kompetenciák (szakmai,

kulcs)

Önéletrajz profil készítés

Érintett Adatkategória Személyes adat
Adatkezelés 

célja

Adatkezelés

jogalapja

Adatkezelés 

időtartama

Adat 

forrása

Kötelező-e az 

adatszolgáltatás

Weboldalt 

használó munkát 

kereső 

magánszemélyek

Azonosító, 

elérhetőségi 

adatok, 

tanulmányi 

adatok, karrier 

adatok, születési 

adatok

 vezetéknév

 keresztnév

 e-mail cím

 telefonszám

 születési hely, 

Önéletrajz 

elkészítése és 

feltöltése a 

weboldalra 

alapvetően 

szükséges a 

munkát keresők 

Hozzájárulás

alapján

GDPR 6. 

cikk (1) bek. 

a) pont

Hozzájárulás 

visszavonásáig

Közvetlenül

az érintettől

Igen
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idő

 cím

 tanulmányok

 munkatapasztala

t

 nyelvismeret

 arckép

részéről, hogy a 

munkáltatók 

megfelelő állást 

tudjanak kínálni 

számukra.

Szolgáltatás a munkáltató cégek részére

Érintett Adatkategória Személyes adat
Adatkezelés 

célja

Adatkezelés

jogalapja

Adatkezelés 

időtartama

Adat 

forrása

Kötelező-e az 

adatszolgáltatás

Weboldalt 

használó munkát 

kereső 

magánszemélyek

Azonosító, 

elérhetőségi 

adatok, 

tanulmányi 

adatok, karrier 

adatok, születési 

adatok, 

érdeklődési kör 

leendő 

 vezetéknév

 keresztnév

 e-mail cím

 telefonszám

 nem

 születési dátum

A munkáltató 

cégek a portál 

ezen funkciójának

segítségével 

tudnak munkaerő 

igényüknek 

megfelelő munkát

kereső 

felhasználókat 

Hozzájárulás

alapján

GDPR 6. 

cikk (1) bek. 

a) pont

Hozzájárulás 

visszavonásáig

Közvetlenül

az érintettől

Igen
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munkahelyet 

tekintve

 lakóhely

 tanulmányi 

adatok

 vezetői engedély 

megléte és annak

kategóriája

 nyelvismeret

 munkaerőpiaci 

státusz

 álláskeresés 

helye

 keresett 

munkakörök

 munkatapasztalat

kompetenciák (szakmai, 

kulcs)

keresni.

Kapcsolatfelvétel munkát keresővel

Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés Adatkezelés Adatkezelés Adat Kötelező-e az 
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célja jogalapja időtartama forrása adatszolgáltatás

Weboldalt használó

munkát kereső 

magánszemélyek, 

munkáltatók 

kapcsolattartói

Azonosító, 

elérhetőségi 

adatok, 

tanulmányi 

adatok, karrier 

adatok, születési 

adatok, 

érdeklődési kör 

leendő 

munkahelyet 

tekintve

Munkáltató adatai:

 vezetéknév

 keresztnév

 telefonszáma

 e-mail címe

 képviselt cég

 beosztás

Munkát kereső adatai:

 vezetéknév

 keresztnév

 e-mail cím

 telefonszám

 nem

 születési dátum

 lakóhely

 tanulmányi 

A munkát 

kereső és a 

munkáltató fél 

az állásportálon 

keresztül fel 

tudja egymással

venni a 

kapcsolatot és 

így mindkét fél 

igénye 

kielégítésre 

kerüljön.

Hozzájárulás

alapján

GDPR 6. 

cikk (1) bek. 

a) pont

Hozzájárulás 

visszavonásáig

Közvetlenül

az érintettől
Igen
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adatok

 vezetői engedély 

megléte és annak

kategóriája

 nyelvismeret

 munkaerőpiaci 

státusz

 álláskeresés 

helye

 keresett 

munkakörök

 munkatapasztalat

 kompetenciák 

(szakmai, kulcs)

Hírlevél küldés

Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés célja
Adatkezelés

jogalapja

Adatkezelés 

időtartama

Adat 

forrása

Kötelező-e az 

adatszolgáltatás
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Weboldalt használó 

munkát kereső 

magánszemélyek, 

munkáltatók 

kapcsolattartói

Azonosító, 

elérhetőségi 

adatok

 vezetéknév

 keresztnév

 e-mail cím

- kapcsolattartók 

esetén a képviselt 

munkáltató neve

Hírlevél küldése, 

melyből 

értesülhetnek az 

érintettek a 

programmal 

kapcsolatos 

aktualitásokról, 

rendezvényekről.

Hozzájárulás

alapján

GDPR 6. 

cikk (1) bek. 

a) pont

Hozzájárulás 

visszavonásáig

Közvetlenül 

az érintettől

Nem, de 

egyébként nem 

küldhető hírlevél

A Honlap látogatásával kapcsolatos automatikus adatok: Az internetes kapcsolat fenntartása során a Honlap látogatója 
által használt böngészőprogrammal, domain névvel, a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal 
kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok az Adatkezelő számítógépes rendszerében. Az Adatkezelő ezeket 
kizárólag a Honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.
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