
 

 
CÉGLÁTOGATÁS  

ADATVÉDELMI és KEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

Az eKARRIER Szolgáltató Központ szervezésében megvalósuló céglátogatásokra az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Tv., továbbá a közadatok 

újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény által szabályozott adatkezeléshez történő 

hozzájárulási jogról, valamint a szolgáltatások igénybevételével járó adat-nyilvántartási 

kötelezettségről szóló szabályok és irányelvek a mérvadóak. A szervezők a jogszabály tartalmáról 

szükség esetén szóbeli felvilágosítást adnak.  

 

A szolgáltatásokat igénybe vevők a JELENTKEZÉSI LAP önkéntes kitöltésével és beküldésével 

nyilatkoznak önkéntesen megadott személyes adataik valódiságáról, és annak a szolgáltatás 

igénybevételéhez szükséges mértékű felhasználásáról, kezeléséről és tárolásáról. 

 

A résztvevők a szolgáltatás igénybe vételével (jelentkezési lap és a nyilatkozatok kitöltése) 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező személyes adataikról nyilvántartást vezessen, hivatalos 

megkeresések (pályázatkezelő és állami szervek) esetén azokról adatokat szolgáltasson, az 

együttműködés során tudomására jutott különleges adatokat a mindenkori hatályos 

jogszabályokban előírtak szerint nyilvántartsa és a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének 

fennállása alatt (maximum 5 év) kezelje. 

 

   Továbbá elfogadják, hogy - emberi méltóság megőrzése mellett- a személyes részvételüket igazoló 

felvételekről és nyilatkozataikról (videó, fotó, hang) felvétel készüljön, és a szervező által 

működtetett (alább megismerhető) elektronikus felületeken, továbbá a meglátogatott cég számára 

nyilvánosan elérhetőek legyenek. 

   

   A résztvevők hozzájárulnak, hogy az általuk készített, a szervező számára átadott szellemi (pl: 

élménybeszámoló, fotó, interjú) és tárgyi termékek a nyilvánosság számára az általuk megtekintet 

és jóváhagyott formában (pl: online felületeken, írott és elektronikus médiában) elérhetőek 

legyenek. 

 



 

Az eKARRIER Szolgáltató Központot az alábbi szervezetek működtetik: 

 SZOCIOGRAMM Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft  

Székhely címe: 4030 Debrecen, Mikepércsi út 59. 2/9. 

Képviselő neve: Novotni Edit 

Cégbejegyzés száma: Cg.09-09-017619 

Adószáma: 14915062-1-09 

Adatkezelői nyilvántartási száma: NAIH-71864/2014 

Weboldala: www.szociogramm.hu, www.munka-lap.hu 

e-mail címei: szociogrammkft@gmail.com, fiatal.tehetsegek.klubja@gmail.com, 

palya.karriertanacsadas@gmail.com,  

Facebook oldalai: 

https://www.facebook.com/szociogramm/,https://www.facebook.com/fiataltehetseg/,  

https://www.facebook.com/Face-to-Face-F%C3%A9szek-3F-293011820904232/?fref=ts 

 

 

 CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Régetek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért 

Székhely címe: 4025 Debrecen, Arany János u.2. Fsz/2. 

Képviselő neve: Kovács Zsuzsanna 

                  Bírósági nyilvántartás száma: 1808 

                  Adószáma: 18553675-1-09 

                  Adatkezelői nyilvántartási száma: NAIH- 71530/2013 

               Weboldala: www.csat.hu 
               e-mail címei: info@csat.hu, e-karrier@gmail.com 

 Facebook oldalai: https://www.facebook.com/ekarrier143/?fref=ts, 

https://www.facebook.com/csategyesulet/?fref=ts 

 

Panaszkezelés: 

Bárminemű észrevétel, ajánlás, információkérés, egyéb kérés vagy kérdés, esetleg reklamáció esetén 

a látogató vagy gondviselő szülője köteles elektronikusan a fiatal.tehetsegek.klubja@gmail.com címen 

vagy levélben 4025 Debrecen, Arany J. u. 2. Fszt/2. sz. címen a szervezőket megkeresni. 

 

 

A szabályzatban külön nem nevesített kérdésekben, esetekben a hatályos Ptk. rendelkezései 

irányadóak. Érvényes 2016. 05.01.-től visszavonásig. 
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