
 

 
1. sz. melléklet 

MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLÁS  

 

A Munkavállalói Ajánlási Programban az a személy ajánlható, aki a MÁV-csoport karrierportál oldalán 

az ajánló munkavállaló munkáltatója által meghirdetett állásajánlatra elektronikusan benyújtotta a 

jelentkezését. Az ajánlás akkor fogadható el, ha az ajánlott jelölt a jelentkezés során az ajánló 

munkavállalót megnevezte, és az ajánló munkavállaló az ajánlást az ajánlott jelölt jelentkezését követő 

10. napig benyújtja. 

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

Vállalat neve: ………………………………………………………………………………………. 

 

Meghirdetett munkakör: ………………………………… Munkavégzési hely: ……….…….……. 

 

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

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

abban foglaltakat elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy a munkakört meghirdető MÁV-csoport 

tagvállalat a fent megadott adataimat az ajánlás keretében, az ajánlott jelölt jelentkezését követő 

legfeljebb 24 hónap időtartamig kezelje.  

 

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

 ……………………………… 

 ajánló munkavállaló aláírása 

 

 

Adatkezelési tájékoztató (kivonat) 
1. Az adatkezelő megnevezése: 

Név:  MÁV FKG Felépítménykarbantartó 

és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság. 
Székhely:  

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

Cégjegyzékszám: 16 09 002819 

A bejegyző bíróság megnevezése:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 

Adószám: 11267425-2-16 

E-mail: ajanlas@fkg.hu  

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok 

köre és a tárolás időtartama 

Adatkezelés célja: a Munkavállalói Ajánlási 

Programban való részvétel. 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a.) pontja szerinti hozzájárulás 

Kezelt adatok köre: Név, Törzsszám, Vállalat neve, 

e-mail cím, illetve az általa jelölt személy neve, 

meghirdetett munkakör, munkavégzési hely 

Adatkezelés (tárolás) időtartama: az ajánlott jelölt 

jelentkezését követő legfeljebb 24 hónap 

 

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló 

tájékoztatás: 

Szolgáltatói szerződés alapján: MÁV Szolgáltató 

Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Székhely:  1087 Budapest, Könyves 

Kálmán körút 54-60. 

Cégjegyzékszám:  Cg. 01-10-045838 

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága 

Adószám:  14130179-2-44 

E-mail:  helpdesk@mav-szk.hu 

Adattárolás helye: 1012 Budapest, Krisztina 

krt. 37/A 

Az Adatfeldolgozó az 2. pont szerint kezelt adatokat 

a 2. pontban megjelölt ideig kezeli, és az 

Adatkezelővel megkötött szerződés alapján teljes 

körű informatikai szolgáltatást nyújt, mely magában 

foglalja a kommunikációs alkalmazások 

üzemeltetését.  

 
A részletes adatkezelési tájékoztató a MÁV-csoport honlapján, a 

https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/munkavallaloi-ajanlasi-program címen megtalálható. 
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