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Munkavállalói ajánlás (Adatkezelési tájékoztató kivonata) 

 

 

MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLÁS  
 

A Munkavállalói Ajánlási Programban (a továbbiakban: MAP) az a személy ajánlható, aki a MÁV-csoport 

karrierportál oldalán állásajánlatra elektronikusan benyújtotta a jelentkezését. Az ajánlás akkor fogadható 

el, ha az ajánlott jelölt a jelentkezés során az ajánló munkavállalót és az őt foglalkoztató társaságot 

megnevezte, és az ajánló munkavállaló az ajánlást az ajánlott jelölt jelentkezését követő 10. napig 

benyújtotta. 

 

Ajánló munkavállaló neve: ……………………………………………  

Törzsszáma:   

Ajánló munkavállalót foglalkoztató társaság:…………………………………………………………. 

Ajánló munkavállaló (elérhetőségei):  

E-mail címe: ……………………………………………..….. ……… 

Mobil telefonszáma: …………………………………… 

 

Munkakört meghirdető társaság megnevezése: …………………………………………………………… 

 

Jelölt neve: ………………………………………………………………………………………..…….. 

Az alábbi, illetve a MÁV-csoport honlapján megtalálható adatkezelési tájékoztatót1 megismertem, az abban 

foglaltakat elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy a munkakört meghirdető társaság a fent megadott 

adataimat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.  

 

……………….., hely ……… év  ………….hó……..nap                        …..…………………… 

 ajánló munkavállaló aláírása 

 

 
Adatkezelési tájékoztató (kivonat) 

 

Az Adatkezelő személye és elérhetősége: A munkakört meghirdető Társaság. 

Adatfeldolgozó személye és elérhetősége: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves 

Kálmán krt. 54-60.; Cégjegyzékszám: 01-10-045838, elérhetőség: helpdesk@mav-szk.hu). 

Az adatkezelés célja: a MAP-ban való részvétel, a MAP lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív feladatok 

ellátása, az ajánlás rögzítése, valamint nyilvántartása. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: az ajánlott jelölt jelentkezését követő legfeljebb 24 hónap. 

Az érintett jogai és a jogok gyakorlásának módja: az érintett jogosult az Adatkezelőnél tájékoztatást kérni a 

személyes adatainak kezeléséről, hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, 

valamint kérheti a személyes adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását, továbbá tiltakozhat az adatkezeléssel 

szemben. 

Az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségek: az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., 

ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu), valamint bírósághoz is fordulhat. 

 

                                                           
1 A részletes adatkezelési tájékoztató a MÁV-csoport karrieroldalán a Munkavállalói Ajánlási program menüpontban megtalálható. 

Amennyiben az adatkezelési tájékoztatót nem tudja elérni, kérjük forduljon  az adatkezelési tájékoztató kivonatában megjelölt 

email címen hozzánk vagy kérje területi munkatársainktól az adatkezelési tájékoztató papír alapon történő elérhetőségét. 
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