
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

PRIVACY POLICY ON THE 
PROCESSING OF PERSONAL DATA 

 

  

Az ACG Karrier felületének (a továbbiakban: 
„Weboldal”) üzemeltetője az ACG Kft. (a 
továbbiakban: „Adatkezelő”). Az Adatkezelő 
az érintetteket jelen Weboldalon keresztül 
megvalósuló adatkezelés megkezdése előtt 
tájékoztatja az adatok kezelésével 
kapcsolatos tényekről, így különösen az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az 
adatkezelés időtartamáról. A jelen 
adatkezelési tájékoztatóban foglalt 
tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az 
adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és 
jogorvoslati lehetőségeire is.  
 

Operator of the ACG’s Career Platform 
(hereinafter referred to as "Website") is the 
ACG Kft. (hereinafter referred to as "Data 
Controller"). The Data Controller shall 
inform the data subjects before the 
processing of data through this Website of 
the facts related to the processing of data, 
in particular the purpose, legal basis and 
duration of the processing. The information 
contained in this privacy policy also covers 
the rights and remedies of data subjects in 
relation to the data processing.  
 

Adatkezelő adatai: 
ACG Kft. 

Details of the Data controller: 
ACG Ltd. 

Cégjegyzékszám: 
01-09-728297 

Company registration number_ 
01-09-728297 

Adószám: 
13301806-2-41 

Tax number 
13301806-2-41  

E-mail cím: office@acg.hu E-mail address: office@acg.hu 

Székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2. B. 
ép.  

Registered office: 1027 Budapest, Henger 
utca 2. B. ép.  

  

Adatfeldolgozók adatai: Details of the Data Processors: 
 

Recruiterflow , Inc. Recruiterflow, Inc. 

További információ a Recruiterflow 
adatkezelési politikájáról az alábbi linken 
elérhető: https://recruiterflow.com/privacy-
policy  
 
Adatfeldolgozói tevékenység: a RecruiterFlow 
platform szolgáltatója, aki közreműködik a 
folyamatok elválasztása és a jelentkezések 
kezelése kapcsán adattárolás tekinetében. 
 

Further information on Recruiterflow's data 
processing policy is available at the link 
below: https://recruiterflow.com/privacy-
policy 
 
Data processing activity: provider of 
RecruiterFlow platform helping us 
categorize our processes and manage job 
applications with storage activities.  

  

I. Adatkezelés(ek) I. Data processing(s) 

  

1. Álláshirdetésre pályázó érintettek 
jelentkezésével összefüggő adatkezelés 

1. Data processing relating to the 
application of data subjects applying 

for a job vacancy 
 

Adatkezelés célja: Weboldalon szereplő 
álláshirdetésekre történő jelentkezések 
fogadása, a jelentkezők értesítése és a 
pályázatukkal összefüggésben 
kapcsolattartás.  

Purpose of data processing: receive the 
applications for job advertisements, notify 
applicants and contact them in connection 
with their application.  
 

https://recruiterflow.com/privacy-policy
https://recruiterflow.com/privacy-policy
https://recruiterflow.com/privacy-policy
https://recruiterflow.com/privacy-policy


Adatkezelés jogalapja: adatkezelés az 
érintett hozzájárulásán alapul, azaz az 
adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás  

Legal basis for data processing: 
processing is based on the data subject's 
consent, the legal basis for the processing 
is the consent under Article 6(1)(a) GDPR.  

Kezelt személyes adatok köre:  

• Ön teljes neve 

• email címe 

• csatolt, feltöltött önéletrajzának 
tartalma 

• munkatapasztalata: a munka 
meghatározása, munkahely 
megnevezése, időintervallum ameddig 
a munkahelyen dolgozott 

 
 
Adatok, amelyek kitöltése a Weboldalon az 
állásra történő jelentkezéshez nem kötelező, 
de ha Ön úgy dönt, hogy kitölti az adatokat, 
akkor az adatkezelés kiterjed az alábbi 
adatokra is: 

• Ön telefonszáma 

• az Ön iskolai végzettségére vonatkozó 
adatok: végzettség, az intézmény 
neve, az idő, amit az oktatási 
intézményben töltött (időintervallum)  

Scope of personal data processed:  

• your full name,  

• email address 

• the content of your attached, 
uploaded CV (resume) 

• work experience: definition of the 
work, name of workplace, the time 
interval until which you worked at 
the workplace 

 
Data that you are not obliged to fill in on the 
Website in order to apply for the jobs, but if 
you choose to fill in the data, the following 
data will also be processed: 

• your telephone number,  

• data about your education: degree, 
name of school, the time you are 
attended to educational institution  
(period) 

 

Adatkezelés időtartama: az Ön által 
megadott személyes adatokat a pályázati 
időszak lezárásától számított 6 hónapos 
időtartamot követően töröljük.   
 

Duration of data processing: the 
personal data provided by you will be 
deleted after a period of 6 months from the 
end of the application period.   
 

Adattovábbítás (címzettek): 
adattovábbításra nem kerül sor.  
 

Transfer of the data (recipients): no data 
transfer will take place 

2.  Kapcsolatfelvétel a Weboldalon 
megadott elérhetőségek útján 

 

2.  Contact us using the contact details 
provided on the Website 

Adatkezelés célja: az Adatkezelővel való 
kapcsolattartás lehetősége, érdeklődés 
Adatkezelő üzleti tevékenységéről. 

 

Purpose of processing: provide the 
opportunity to contact the Data Controller, 
to inquire about the Data Controller's 
business activities. 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja szerinti érintetti jogos érdek 
teljesítése. 
 

Legal basis for data processing: the 
fulfilment of the data subject's legitimate 
interest pursuant to Article 6(1)(f) of the 
GDPR. 

Kezelt személyes adatok köre:  

• Ön neve (beazonosítás miatt a 
kapcsolatfelvétel módjától függetlenül 
szükséges megadnia) 

• telefonszáma (ha az Adatkezelő 
telefonos elérhetőségén veszi fel a 
kapcsolatot az adatkezelővel) 

• Ön üzenetének tartalma, amit az 
Adatkezelő részére az adatkezelő 

Scope of personal data processed:  

• your name (required for 
identification purposes regardless 
of the method of contact) 

• phone number (if you contact the 
Controller by phone using the 
Controller's phone contact details) 

• the content of your message sent to 
the Data Controller using one of the 



Weboldalon feltüntetett 
elérhetőségeinek egyikére küldött 

• email címe 

contact details provided by the Data 
Controller on the Website 

• email address 

Adatkezelés időtartama: az Ön által 
megadott személyes adatokat az első üzenet 
küldésétől vagy kapcsolatfelvételtől számított 
6 hónapot követően törlésre kerül.  

Duration of data processing: the 
personal data you provide will be deleted 
after 6 months from the date of the first 
message or contact. 
 

Adattovábbítás (címzettek): 
adattovábbításra nem kerül sor.  
 

Transfer of the data (recipients): no data 
transfer will take place 

II. Adatkezeléssel kapcsolatos 
jogai 

 

II. Your rights regarding data 
management 

A GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes 
adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik 
meg: 
 

Pursuant to Articles 15-20 of the GDPR, 
you have the following rights in relation to 
your personal data: 

a) tájékoztatáshoz való jog; 
b) hozzáférési jog; 
c) helyesbítéshez való jog; 
d) törléshez való jog; 
e) az adatkezelés korlátozásához való jog; 
f) adathordozhatósághoz való jog; 
g) tiltakozáshoz való jog. 
 

a) the right to information; 
(b) right of access; 
(c) the right to rectification; 
(d) the right to erasure; 
(e) the right to restriction of processing; 
(f) the right to data portability; 
(g) the right to object. 
 

Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött 
megkeresés útján gyakorolhatja.  

 

You can exercise your rights by contacting 
us at the above contact details. 

A hozzáférési jog alapján tájékoztatást kérhet 
arra vonatkozóan, hogy személyes adatai 
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 
adatkezelés folyamatban van, a személyes 
adatokhoz hozzáférhet, illetve tájékoztatást 
kaphat az adatkezelés biztonsági feltételeiről 
is.  
 

Under the right of access, you may 
request information on whether your 
personal data are being processed and, if 
such processing is taking place, you may 
have access to the personal data and be 
informed of the security conditions of the 
processing.  
 

A helyesbítéshez való jog szerint kérésére 
késedelem nélkül javítjuk pontatlan személyes 
adatait, valamint hiányos adatait kiegészítjük.  
 

Under the right to rectification, we will 
promptly correct inaccurate personal data 
and complete incomplete personal data 
upon your request.  
 

Törléshez való jog alapján indokolatlan 
késedelem nélkül töröljük a személyes adatait 
az alábbi esetekben: 
 

Under the right to erasure, we will delete 
your personal data without delay in the 
following cases: 
 

a) a személyes adatokra már nincs szükség 
abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy azokat 
más módon 
kezeljük; 
 

a) the personal data is no longer necessary 
for the purposes for which it was collected 
or we process it in other way 

b) ha az adatkezelés alapját képező 
hozzájárulás visszavonásra kerül, és más 
jogalap nincs az adatok kezelésére; 

b) if the consent on the basis of which the 
data was processed is withdrawn and there 



 is no other legal basis for processing the 
data; 
 

c) ha a személyes adatokat jogellenesen 
kezeltük; 
 

c) if the personal data have been unlawfully 
processed by us; 
 

d) jogszabály szerint a személyes adatokat 
törölnünk kell. 
 

d) we are required to erase the personal 
data by law. 
 

A személyes adatot nem törölhetjük, 
amennyiben az adatkezelés jogi igény 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükséges. 

If the data processing is necessary for the 
establishment, exercise or defence of legal 
claims we may not erase personal data. 
 

Kérésre a személyes adatok felhasználását az 
adatkezelés korlátozásához való jog 
alapján korlátozzuk, ekkor a személyes 
adatokat csak meghatározott körben 
használjuk fel. 

Upon request, we will restrict the use of 
personal data on the basis of the right to 
restriction of processing, in which case 
we will only use the personal data for a 
limited purpose. 
 

Az adathordozhatósághoz való jog alapján, 
amennyiben az mások jogait és szabadságait 
nem sérti, az adatait tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban 
elküldjük Önnek, illetve az adatokat kérésére 
közvetlenül továbbítjuk egy másik adatkezelő 
részére. 
 

On the basis of the right to data 
portability, if this does not infringe the 
rights and freedoms of others, we will send 
your data to you in a structured, commonly 
used, machine-readable format or, upon 
your request, we will transfer data directly 
to another data controller. 
 

Amennyiben válaszunkkal vagy 
intézkedésünkkel a megkeresésével 
összefüggésben nem ért egyet, panasszal 
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (székhely: 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; cím: 
1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-
1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: 
www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. 
 

If you do not agree with our response or our 
action in relation to your request, you can 
make a complaint with the National 
Authority for Data Protection and Freedom 
of Information of Hungary (seat: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11; address: 
1374 Budapest, Pf. 603; phone: +36-1-391-
1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; 
web: www.naih.hu) or you can take your 
case to court. 

 


