ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
1. Az Adatkezelő
Danubius Zrt.
székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.
képviselő: Dienes Péter vezérigazgató
e-mailcím: adat@danubiushotels.com
(a továbbiakban: a „Danubius”)
Tájékoztatjuk, hogy a Danubius és a Danubius Hotels Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér
11.) közös adatkezelőként, egyetemleges felelősséggel jár el. Az adatkezelők közös elérhetősége a fent
megjelölt cím és e-mailcím.
2. Az adatkezelés
Ön a honlapon, a közösségi médiában meghirdetett módon, állásközvetítő oldalon, személyzeti
tanácsadó cég útján, e-mailben, postai úton vagy személyesen jelentkezhet állásra (álláshirdetésre,
vagy attól függetlenül).
Nem vezetői poszt betöltésére kiírt álláspályázat esetén: a jelentkező kiválasztása az első körben a
megküldött önéletrajzban foglaltak értékelése alapján, a második körben a személyes interjún
elhangzottak alapján, illetve szakmai követelményeknek megfelelően alkalmanként szakmai és/vagy
CAPTain Numerikus teszt kitöltésével történik.
A kiválasztott jelentkezők személyes interjúztatását a Danubius önállóan végzi.
Vezetői poszt betöltésére kiírt álláspályázat esetén: kompetencia teszt kitöltése is szükséges a
jelentkezéshez. A kompetencia teszt elérhetőségét, az Ön egyéni kódját, valamint a teszt eredményét
(kiértékelését) a Danubius továbbítja az Ön részére.
1. lehetséges teszt:
A feltérképezésre kerülő kompetenciák információt nyújtanak arról, hogy Ön milyen kapacitással
rendelkezik egy-egy munkakör feladatainak jövőbeli elvégzésére. A kérdések kizárólag a munka
világában szükséges kompetenciák, tulajdonságok feltérképezését szolgálják.
A felmérések kérdőívének kitöltésekor az Ön válaszait a szoftver automatikusan kiértékeli, és
megállapítja a felmérés eredményét, ami egy kompetenciához (pl.: monotóniatűrés) rendelt számot
(pl.: 1-10-ből 5) és szöveges értékelést tartalmaz.1
A felmérést követően a jelentkezők személyes interjúkon vesznek részt, ahol a felmérés eredményét
a Profiles International Hungary Kft. (székhely: 1025 Budapest, Szilfa u. 6), mint tanácsadó (a
továbbiakban: a „Tanácsadó”), és a személyes kiválasztási eljárásban közös adatkezelő is megismeri.
Az Adatkezelő – figyelembe véve a Tanácsadó véleményét - kiválasztja a személyes interjúk során a
legmegfelelőbb jelöltet.2A Tanácsadó személyes adatot sem írásban sem elektronikusan nem rögzít és
nem tárol a személyes interjúról, vagy a pályázóról.
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A felméréseket a Profiles International Hungary Kft. (székhely: 1025 Budapest, Szilfa u. 6) biztosítja, aki a
lebonyolításához a Profiles International LLC (5205 Lake Shore Drive, Waco, TX 76710, USA, Privacy Shielden aktív
tanúsítvánnyal rendelkezik) által biztosított informatikai infrastruktúrát alkalmazza. Tekintettel arra, hogy a
kompetencia tesztet a jelentkezők anonim módon töltik ki, személyes adat átadása a Profiles International
Hungary Kft. részére nem történik és a kódhoz tartozó név kizárólag a Danubius kezelésében marad.
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Adatkezelő és Tanácsadó az eljárásáért és az azzal kapcsolatos adatkezelésért önállóan felel, és arról önállóan
nyújt tájékoztatást. Kérdésével forduljon hozzánk bizalommal az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.
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2. lehetséges teszt:
A CAPTain Numerikus teszt, egy képességteszt, ami objektíven mérhetővé teszi a tesztet kitöltők
logikus gondolkodását és számolási készségét. Ezek a képességek befolyásolják általában az egyének
probléma felismerési és megoldási képességét, és bejósolják azt is, hogy a munkahelyen mennyire
sikeresen boldogulnak ebből a szempontból. A teszt 15 kérdése modellezi az üzleti életben előforduló
helyzeteket és feladatokat.
Az eredmények az alábbi skálaértékek mentén különböztetik meg az egyéneket:
A) gyenge eredményt ért el az a tesztszemély, aki 0-5 feladatot végzett el hibátlanul;
B) közepes eredményt ért el az a tesztszemély, aki 6-7 feladatot végzett el hibátlanul;
C) átlagosan jó eredményt ért el az a tesztszemély, aki 8-10 feladatot végzett el hibátlanul;
D) kiváló eredményt ért el az a tesztszemély, aki 11-15 feladatot végzett el hibátlanul.
Az értékhez egy rövid szöveges értékelés is tartozik.
A teszteket a CAPTAIN HUNGARY Kft. (székhely: 2049 Diósd, Naphegy u. 7.) biztosítja, akinek a
webplatformot a CNT Gesellschaft für Personal- und Unternehmensentwicklung GmbH (székhely:
Kleine Johannisstraße 20, 20457 Hamburg, Németország) szolgáltatja. Tekintettel arra, hogy a
kompetencia tesztet a jelentkezők anonim módon töltik ki, személyes adat átadása a CAPTAIN
HUNGARY Kft. részére nem történik és a kódhoz tartozó név kizárólag a Danubius kezelésében
marad. Előfordulhat, hogy a teszt oldalán ezzel ellentétes automatikus tájékoztatást kap. Ennek az az
oka, hogy sokan, sok féle képen használják a felületet. Mi azt a lehetőséget választottuk, hogy nem
adunk át személyes adatokat a CAPTAIN HUNGARY Kft. részére, így az oldalon elhelyezett tájékoztató
a mi esetünkre nem alkalmazandó.
A teszt kitöltését követően a teszt eredményével kapcsolatban Ön írásban kifejezheti álláspontját,
kifogást nyújthat be, valamint kérheti az Ön kompetenciáinak személyes (nem automatikus)
megítélését a fenti elérhetőségek egyikén.
A jelentkező kiválasztása a felmérés eredménye, a megküldött önéletrajzban foglaltak, és a személyes
interjún elhangzottak együttes értékelése alapján történik a kiírásban meghatározott szempontok
alapján.
Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás az állásra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása melyet a jelentkezés megküldésével, szakmai és/vagy kompetencia teszt esetén
pedig a teszt kitöltésével ad meg. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám a visszavonás nem érinti
az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása
esetén jelentkezését nem tudjuk elbírálni.
Az adatkezelési idő:
A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzát, a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött
személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint
kezeljük:
A sikertelen pályázót e-mailben megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további 1
(Egy) évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben nemleges válasz
érkezik, vagy 30 (Harminc) napon belül nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük
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a rendszerből. Amennyiben a további megőrzésről már a jelentkezéskor nyilatkozott, úgy a
nyilatkozatban foglaltak szerint járunk el.
A sikeres pályázó személyes adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé.
Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó jelentkezést az adatbázisunkban 1 (Egy) évig
tároljuk. 1 (Egy) év elteltével a megadott önéletrajz és egyéb személyes adatokat törlésre kerülnek.
A kitöltött anonim kompetencia tesztet a Profiles International Hungary Kft. a kitöltést követő 1 évig
tárolja.
A fentiektől függetlenül Ön bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a
megadott személyes adatokat azonnal töröljük az adatbázisunkból.
A fejvadász cégek, HR portálok, személyzeti tanácsadó cégek, valamint a facebook külön adatkezelők,
így az adatkezelésükről az adott cég honlapján tájékozódhat.
Adatfeldolgozónk a toborzó rendszer üzemeltetője és karbantartója a Nexum Magyarország Kft. (6726
Szeged, Temesvári körút 15.).

3. Jogok és jogorvoslatok
A hozzájárulás visszavonásán túl, Ön kérhet az Önre vonatkozó adatokról történő tájékoztatást,
hozzáférést az ilyen adatokhoz. Kérheti továbbá adatai helyesbítését, törlését, kezelésének
korlátozását, valamint kérheti azok átadását. Amennyiben élni szeretne valamelyik jogával, kérjük,
hogy azt írja meg nekünk a fenti elérhetőségek egyikére.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelővel szemben a felügyeleti hatósághoz (NAIH) panaszt
nyújthat be, vagy bírósághoz is fordulhat.
A jogokkal kapcsolatban kérjük, tekintse meg részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat a
www.danubiushotels.com weboldalon vagy a link segítségével.

Utolsó frissítés: 2020. szeptember
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