A Firstbird Munkavállalói Ajánlói Program személyes adatvédelmi
rendszere és működési szabályzata
Általános rendelkezések
A személyes adataid védelme kiemelt fontosságú a Prysmian MKM Kft számára. Fontos
számunkra, hogy tájékoztatást nyújtsunk a személyes adatok gyűjtésének köréről, azok további
felhasználásáról, és az ezzel kapcsolatos választási lehetőségeidről. A jelen adatvédelmi
nyilatkozat megválaszolja a fentiekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseidet.
A Prysmian MKM Kft a Firstbird GmbH-t (Hietzinger Hauptstraße 34 - 1130 Bécs) bízta meg az
ajánlás platform elkészítésével. A szolgáltatás segítségével a Prysmian MKM Kft munkavállalókat
hívhat meg, hogy Talent Scout-ként regisztráljanak a platformon.
A Firstbird a Prysmian MKM Kft által megbízott szolgáltatóként jár el, így kizárólag a Prysmian
MKM Kft nevében végzi az adatfeldolgozási tevékenységét a GDPR 3. cikk 28. bekezdésében
foglalt követelmények alapján.
Ennek megfelelően az ajánlás platform adatkezelője a GDPR 4. cikk 7 bek. szerint a Prysmian MKM
Kft, 1117 Budapest Neumann J utca 1/E. Kérünk, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket,
javaslatokat e-mailben küldd el a Prysmian MKM Kft számára ( e-mail to: infocableshu@prysmiangroup.com )
1.2. A felhasználók jogai
Az EU általános adatvédelmi szabályozása (GDPR) alapján neked, mint az adatkezelés alanyának, a
következő jogaid vannak:
●

Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk )

●

A helyesbítéshez vagy törléshez való jog (GDPR 16./ 17. cikk)

●

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

●

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

●

A tiltakozáshoz való jog(DSGVO 21. cikk)

A vállalatunk személyes adataiddal kapcsolatos adatkezelési tevékenységére vonatkozó panaszod
esetén jogodban áll a felügyeleti hatósághoz fordulni: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz is (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
A személyes adataid kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhatsz a Prysmian MKM Kft
adatvédelmi tisztségviselőjéhez is: dr. Bilisics Zita (cím: 1117 Budapest, Neumann J utca 1/E,
zita.bilisics@prysmiangroup.com)
1.3 Fogalom-meghatározások

Az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő fogalmak jelentése a következő:
Prysmian MKM Kft: A vállalat (a munkáltatód), amely megbízást adott a Firstbirdnek.
Felhasználó: Minden Talent Scout, toborzó, vállalati rendszergazda és pályázó.
Domain: Minden Prysmian MKM Kft egyedi domainnel rendelkező saját Firstbird fiókot kap
(https://prysmian-hu.1brd. com). Az egyedi domain a Firstbird vállalati fiók internetes eléréséhez
szükséges.
Hely: A regisztráció során minden Talent Scout, toborzó és rendszergazda kiválaszthat egy
földrajzi helyet
Szervezeti egység: A regisztráció során minden Talent Scout, toborzó, rendszergazda kiválaszthat
egy földrajzi helyet.
Talent Scoutok: A Prysmian MKM Kft saját hatáskörében dönthet arról, hogy kit hív meg Talent
Scoutnak, vagyis ajánlónak a Firstbird alkalmazásba. A Talent Scoutok lehetnek a Prysmian MKM
Kft saját munkavállalói és/vagy külsős személyek. Például: Korábbi munkatársak, barátok, üzleti
partnerek, diákok, stb.
Inkognitó üzemmód: A Talent Scoutok, toborzók, rendszergazdák tevékenysége alapesetben
látható a Firstbird vállalati fiókban. Ha valamely Talent Scout a személyazonossága felfedése
nélkül szeretné használni a Firsbirdet, az „inkognitó” üzemmód aktiválásával láthatatlanná válik a
többi Talent Scout számára.
Jelentkezés: Amint valaki jelentkezik egy Talent Scout által megosztott pozícióra ez
jelentkezésnek minősül.
Ajánlás: Az ajánlás abban tér el a jelentkezéstől, hogy az ajánlást a Talent Scout közvetlenül
indíthatja.
Szint: A Talent Scoutok, toborzók, rendszergazdák a tevékenységük során pontokat gyűjtenek.
Egy bizonyos számú pont elérésekor egy szinttel feljebb lépnek.
Értékelés: A toborzók, rendszergazdák (önkéntesen) értékelhetik a jelölteket (1,2,3 csillag).
Visszajelzés: A Talent Scout az (önkéntes) visszajelzésével támogathatja a pályázót és/vagy az
ajánlást.
Jutalmazás: A Talent Scoutok jutalomban részesülhetnek a vállalat részéről, ami egyfajta
köszönetnyilvánítás a sikeres toborzásért és/vagy szint eléréséért. A Prysmian MKM Kft minden
esetben eldönti, hogy a jutalmat készpénz vagy egyéb formában biztosítja.
Statisztika: A toborzók és rendszergazdák a fiók tevékenységekkel kapcsolatos statisztikai
adatokat is látnak a Firstbird fiókban. A toborzók nézete egy kicsit eltér a rendszergazdákétól.
Ezen kívül van egy ranglista, amely alatt ugyanazt látják a Talent Scoutok, toborzók és
rendszergazdák. A Firstbird felhasználók egyéni statisztikával is rendelkeznek a nyitóoldalon, mely
az összes tevékenységüket tartalmazza.

Felhasználási adatok: A felhasználási adatok tekinthetők a felhasználó személyes adatainak. Az
Adatvédelmi nyilatkozat további tájékoztatást nyújt arról, hogy a Firstbird mikor, milyen használati
adatokról, milyen összefüggésben gyűjt személyes adatokat.
Cookie (süti): A sütik szövegfájlok, melyeket maga a web szerver hoz létre a böngésző
segítségével a felhasználó gépén, ahol egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A 4. "4
Sütik és Pluginok" című fejezet további információkat tartalmaz arról, hogy a Firstbird mikor,
milyen sütiket használ, és milyen összefüggésben.
Plugin (beépülő modul): A plugin opcionális szoftver komponens, mely javítja vagy módosítja
egy meglévő szoftver működését. A 4. "4 Sütik és Pluginok" című fejezet további információkat
tartalmaz arról, hogy a Firstbird mikor, milyen pluginokat használ, és milyen összefüggésben.
Web widget: A widgetek mindig részei egy adott rendszernek, melyet a felhasználóval, vagy a
rendszerben található többi widgettel történő kommunikációra használunk. A "4.1.2 Interakció a
Web Widgettel (Zendesk Inc.)" bekezdés leírja, hogy a Firstbird hol használ Web Widgeteket.
Személyes adatok: A személyes adat bármely, egy beazonosított vagy beazonosítható személyre
vonatkozó információ. Így például személyes adatnak tekintendő a vezetéknév, keresztnév, az email cím és az IP cím.
Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza.
Hozzájárulás: Ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az
elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Kizárás: Az a felhasználó, aki nem rendeltetésszerűen használja a rendszert, vagy visszaél a
pontrendszer adta lehetőségekkel, kizárásra kerülhet a programból. Nem rendeltetésszerű az a
használat, amely a játék célja (toborzás) ellen, a Prysmian Group jó hírnevének megsértésére
alkalmas módon vagy a játék tisztasága szabályai/tisztasága ellen alkalmas tevékenységet
tartalmaz.

2 Mely adatok gyűjtése történik, és ezeket milyen módon használjuk fel?

Általános rendelkezések
Az adatvédelem tárgya a személyes adatok védelme. A GDPR 4. cikk 1. bek. szerint a személyes
adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Használati adatok automatizált gyűjtése
A https://prysmian-hu.1brd.com, oldal használatakor az internet böngésződ műszaki okokból
automatikusan továbbít bizonyos használati adatokat. Ezek az úgynevezett naplófájl információk a
számunkra átadott egyéb adatoktól elkülönülten kerülnek tárolásra:
1.

dátum, időpont, a hozzáférés időtartama,

2.

a böngésző típusa/változata,

3.

a használt operációs rendszer,

4.

a korábban meglátogatott weboldalhoz tartozó URL,

5.

a továbbított adatok mennyisége,

6.

IP cím (internet protokoll cím),

7.

a szolgáltató megnevezése,

8.

a hozzáféréssel érintett fájlok neve,

9.

http státus kód (pl. "Sikeres lekérdezés"),

10. és a meglátogatott honlap URL-je.
Ezen adatokra műszaki szempontból van szükségünk az ajánlás platform funkcióinak, valamint
stabilitásának és biztonságának biztosításához (mindennek jogalapja a GDPR 6. cikk 1 (f)
bekezdésben található). Az adatokat 30 napig tároljuk. A bizonyítási eszközként hosszabb ideig
megőrzendő adatokat a vonatkozó incidens lezárásáig nem töröljük.

Információk a Prysmian MKM Kft munkavállalói és a pályázók számára
A Talent Scoutok adatainak feldolgozása, felhasználói adatai
A tevékenység, funkció leírása: A Talent Scout munkavállalókat a Prysmian MKM Kft felkéri az
egyes állások potenciális pályázók körében történő megosztására. Mindez a Prysmian MKM Kft
Firstbird vállalati fiókján keresztül történik. Itt a Talent Scoutok különböző csatornákon keresztül
(pl. közösségi oldalak, WhatsApp, e-mail) tudják megosztani és meghirdetni a pozíciókat. Az
ajánlás platform használatához a Talent Scoutoknak először regisztrálniuk kell a Firstbird
platformra.
A regisztráció részeként a következő adatok kerülnek feldolgozásra a Beállításaim menüpontban,
a Talent Scout hozzájárulásával (GDPR 6. cikk 1. (a) bek.

•

Vezetéknév, utónév, E-mail cím, Profil fénykép*, Rendszer nyelv, Hely, Szervezeti
egység, Munkavállalói azonosító*, Időzóna,

Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk:
A fenti adatok egy része (vezetéknév utónév, profil fénykép, hely, szervezeti egység) a Firstbird
fiók minden regisztrált felhasználója számára elérhető lesz. Az adatok láthatók lesznek a felelős
toborzók, rendszergazdák és a vállalat minden ajánlója számára. Ezen kívül az adatok egy része
(vezetéknév utónév, profil fénykép) a potenciális jelentkezők számára is látható lesz, ha
rákattintanak a Talent Scout által korábban e-mailen, linken vagy közösségi oldalon megosztott
pozícióra.
Ha egy Talent Scout nem szeretné megjeleníteni a fenti adatokat, aktiválhatja az "Inkognitó
üzemmódot".

Statisztikák
Személyes felhasználói statisztikák Miről is van szó? A Talent Scoutok az információ továbbítási
és ajánlási folyamat részeként hozzájárulnak a személyes felhasználói statisztikáik gyűjtéséhez is.
Ennek eredményeként a megvalósult műveletek tárolásra kerülnek és láthatók a Firstbird vállalati
fiók felhasználói számára.
Az alábbi statisztikák szám formátumban jelennek meg a Firstbird platform nyitóoldalán a
"Tevékenységek” alatt.
●

A Talent Scout által megosztott pozíciók száma

●

A Talent Scout segítségével létrejött jelentkezések száma

●

A Talent Scout által ajánlott jelentkezők száma

●

A Talent Scout ajánlásokért/jelentkezésekért kapott három csillagos besorolásainak száma

●

A Talent Scout segítségével felvett ajánlások/jelentkezések száma

●

Összes gyűjtött pontok száma

●

Aktuális szint

A program kezelése és az adatok láthatósága: A személyes statisztikák csak az adott Talent
Scout számára láthatóak.
2.3.1.2.2 Tevékenységek
A Talent Scout fenti tevékenységei előtt a következők közvetlenül megjelennek a "Activity Stream”
(Tevékenységek) menüben (a Firstbird nyitóoldalán található “Activities” (Tevékenységek) alatt):
●

A Talent Scout megosztott egy pozíciót a közösségi médiában

●

A Talent Scout jelentkezést hozott létre*

●

A Talent Scout ajánlást hozott létre egy jelentkező számára*

●

A Talent Scout három csillagot kapott egy ajánlásra*

●

A Talent Scout által ajánlott jelentkező felvételre került*

●

A Talent Scout követi a másik ajánlót

●
A Talent Scout regisztrált a Firstbird vállalati fiókba (csak egyszer jelenik meg a regisztráció
alatt)
*A jelentkező/ajánlott személy neve nem jelenik meg
Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk: Ezen tevékenységek minden olyan
felhasználó számára láthatók a Firstbird kezdőoldal "Tevékenység” idővonalán, akik követik az
adott Talent Scoutot.
Ha egy Talent Scout nem szeretné megjeleníteni a fenti információkat, aktiválhatja az "Inkognitó
üzemmódot".
Munkavállalói / Meghívott toborzói (Talent Scout) nézet
Miről is van szó: A Firstbird vállalati fiókba regisztrált minden Talent Scout látható a Talent
Scoutok nézetben. Az egyes Talent Scoutok esetében a következő statisztikák jelennek meg:
Vezetéknév, utónév, Profil fénykép, Az adott Talent Scout által követett Talent Scoutok száma, Az
adott Talent Scoutot követő Talent Scoutok száma, A Talent Scout aktuális szintje, A Talent Scout
tartózkodási helye, A Talent Scout szervezeti egysége
Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk: Ezen statisztikák láthatók a Firstbird
vállalati fiókban levő minden Talent Scout számára.
Ha egy Talent Scout nem szeretné megjeleníteni a fenti információkat, aktiválhatja az "Inkognitó
üzemmódot".
Ranglista: A Talent Scoutok az információ-továbbítási és ajánlási folyamat részeként hozzájárulnak
a személyes felhasználói statisztikáik gyűjtéséhez is. Ennek eredményeként a tevékenységük és az
eredményeik tárolásra kerülnek, és láthatóvá válnak más felhasználók számára.
Az alábbi eredmény statisztikákat a Firstbird platform feldolgozza, és megjeleníti a Talent Scout
nézet ranglistáján: Az ajánlási programban elért összes pontszám, a pontok alapján elért szint, az
összes pont alapján elért helyezés a fiókba regisztrált többi Talent Scouthoz képest
Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk: Az eredmény statisztikák a fiókba
regisztrált minden felhasználó számára láthatók. Ha egy Talent Scout nem szeretné megjeleníteni
a fenti információkat, aktiválhatja az "Inkognitó üzemmódot".
Jutalmazás

A Talent Scoutok a sikeres ajánlásaik alapján működő jutalmazási rendszer használata esetében is
hozzájárulnak a személyes információik gyűjtéséhez. Ez a rendszer megjeleníti a Talent Scoutnak
járó jutalmakat.
A következő információk kerülnek feldolgozásra, és megjelenítésre a Talent Scout Firstbird
fiókjában a "My Rewards (Jutalmaim)” menüpont alatt:
A jutalom leírása, az ajánlott és felvett személy pozíciójának megnevezése, a felelős toborzó neve,
az ajánlás megnevezése, a jutalom esedékessége. Az esedékes jutalmakkal kapcsolatos
információk csak a Talent Scoutok, a toborzók és az érintett vállalati rendszergazdák számára
láthatók.
Közösségi média : Egy közösségi oldalhoz való kapcsolódás során - a Talent Scout
hozzájárulásával - az egyes pozíciók a Talent Scout nevében megoszthatók Firstbird ajánlás
platformon keresztül az adott oldal (pl. Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing) hírcsatornájában. Ez a
kapcsolat csak arra szolgál, hogy a Talent Scout megoszthassa az adott pozíciókat. A Firstbird nem
küld személyes adatokat a közösségi oldalakra.
Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk: Kizárólag csak a felhasználó láthatja,
hogy a Talent Scout mely közösségi oldalakhoz csatlakozik. A Firstbird a közösségi oldalakhoz
való csatlakozás nélkül is használható.

A hozzájárulás visszavonásának joga
A Talent Scoutok a jövőben bármikor visszavonhatják a személyes adatok feldolgozásához
biztosított hozzájárulásukat. Ehhez fel kell venni a kapcsolatot az infocableshu@prysmiangroup.com e-mailen vagy a fenti kapcsolattartási adatok használatával.
Alternatívaként a Talent Scout saját maga is törölheti a Firstbird fiókot a My Settings (Beállításaim)
menüpontban. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti
adatkezelés jogszerűségét.

Adatfeldolgozás a toborzók és a vállalati rendszergazdák esetében
A tevékenység, funkció leírása: A toborzók és a rendszergazdák („a pozíciót felajánlók”)
felelősségi körébe tartozik a Firstbird vállalati fiók menedzselése. Ők azok, akik meghívják Talent
Scoutokat, létrehozzák a pozíciókat és kezelik az ajánlásokat. Ennek érdekében először
regisztrálniuk kell a Firstbird platformra.
A regisztráció részeként a következő adatok kerülnek feldolgozásra a My Settings (Beállításaim)
menüpont szerint a toborzó/rendszergazda hozzájárulásával (GDPR 6. cikk 1. (a) bek.
- Vezetéknév, utónév, e-mail cím, fénykép*,rendszer nyelv, telefonszám*, hely, szervezeti egység,
Munkavállalói azonosító*, Időzóna, hivatkozott oldalak* (*Nem kötelező)
Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk: A fenti adatok egy része (vezetéknév
utónév, profil fénykép, hely, szervezeti egység) a Firstbird fiók minden regisztrált felhasználója
számára elérhető lesz. Az adatok láthatók lesznek a platform felhasználói számára (a többi toborzó,
rendszergazda és Talent Scout). Ezen kívül az adatok egy része (vezetéknév utónév, profil fénykép)

a potenciális jelentkezők számára is látható lesz, ha rákattintanak a toborzó/rendszergazda által
korábban e-mailen, linken vagy közösségi oldalon megosztott pozícióra.
Jutalmazás: A felhasználók és a pozíciók menedzselése mellett a toborzók és rendszergazdák a
jutalmakkal kapcsolatos feladatokat is ellátják. Amint egy Talent Scout által ajánlott személy
felvételre kerül, a jutalom mentésre kerül, és a toborzók, rendszergazdák számára láthatóvá válik a
„Rewards” (Jutalmak) menüpontban.
A következő információk kerülnek feldolgozásra a platformon, és válnak láthatóvá a toborzók,
rendszergazdák számára a "Rewards (Jutalmak)” menüben:
- A jutalom leírása, az ajánlott és felvett személy pozíciójának megnevezése, aTalent Scout neve,
az ajánlás megnevezése, a jutalom esedékessége
Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk
Az esedékes jutalmakkal kapcsolatos információk csak a Talent Scoutok, és az érintett vállalati
rendszergazdák számára láthatók.

A hozzájárulás visszavonásának joga
A toborzók/rendszergazdák a jövőben bármikor visszavonhatják a személyes adatok
feldolgozásához biztosított hozzájárulásukat. Ehhez a toborzónak vagy rendszergazdának fel kell
venni a kapcsolatot a firstbird@telekom.hu e-mailen vagy a fenti kapcsolattartási adatok
használatával. Alternatívaként közvetlenül is törölhetik a fiókot a My Settings (Beállításaim)
menüpontban.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés
jogszerűségét.

A jelentkezők adatai
A tevékenység, funkció leírása: Amint egy Talent Scout bemutat egy megüresedett pozíciót a
potenciális jelentkező számára, az utóbbi máris jelentkezhet a Firstbird platformon keresztül.
Amint egy potenciális jelentkező leadja jelentkezését a platformon keresztül, a következő adatai
kerülnek feldolgozásra az előzetes hozzájárulásával (GDPR 6. cikk 1 (a) bek.):
●
Vezetéknév, utónév, e-mail cím, telefonszám, Jelentkezési dokumentumok (önéletrajz,
motivációs levél, bizonyítványok, stb.)* Jelentkezéskor leadott fénykép, Link a nyilvános
profiljához a LinkedIn vagy Xing oldalakon* (*Nem kötelező)
Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk: Jelentkezés esetén az összegyűjtött
adatok az üresedésért felelős vállalat számára lesznek láthatóak. Az adatok láthatók lesznek
minden toborzó és rendszergazda számára. Ezen kívül az adatok egy része (vezetéknév utónév,
profil fénykép) azon Talent Scout számára is látható lesz, aki korábban e-mailen, linken vagy
közösségi oldalon megosztotta a pozíciót, melyre a jelentkező pályázik.

A jelentkezők ajánlási adatai: A fentieken kívül a jelentkezők hozzájárulásukat adják az
úgynevezett ajánlási adatok Firstbird platformon történő feldolgozásához. Ezen adatokat a Talent
Scoutok gyűjtik a jelentkezőkről az ajánlási folyamat során.
A Talent Scoutok a következő ajánlási adatokat biztosíthatják:
●

Az ajánlás típusa (pozitív, semleges, negatív)

●

Kapcsolat (személyes/szakmai) a jelentkező és a Talent Scout között,

●

Az ajánlás indoklása.

Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk: A Talent Scout által a jelentkezőről
adott ajánlási adatok kizárólag a vállalat toborzói és rendszergazdái részéről hozzáférhetők az
alkalmazásban való feldolgozás céljából. A jelentkezők értékelési adatai. A fentieken kívül a
jelentkezők hozzájárulásukat adják az úgynevezett értékelési adatok Firstbird platformon történő
feldolgozásához. Ezen adatokat a toborzók gyűjtik a jelentkezőkről a besorolási folyamat
részeként.
A toborzók a következő értékelési adatokat : Értékelés a toborzó részéről (*, **, ***), A jelentkező
felvétele , Elutasítása a vonatkozó indokok megjelölésével.
Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk: Az értékelési adatok kizárólag a
toborzók és a rendszergazdák számára elérhetők az adatok visszakereshetőségének biztosítása
céljából. A jelentkezésért felelős Talent Scout megkapja a jelentkező értékelésére és a jelentkezés
aktuális állapotára vonatkozó információkat is.

A jelentkező felvétele
A tevékenység, funkció leírása: A fentieken kívül a jelentkezők hozzájárulásukat adják a sikeres
ajánlással kapcsolatos adatok Firstbird platformon történő feldolgozásához. Ezen adatokat a
toborzók gyűjtik a jelentkezőkről a felvételi folyamat részeként.
A felvétel körében a toborzók a következő információkat biztosítják:
●

a tervezett első munkanap (dátum)

●

jár-e jutalom a Talent Scoutnak

Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk: A felvételi adatok kizárólag a toborzók
és a rendszergazdák számára elérhetők az adatok visszakereshetőségének biztosítása és a
jutalmak kezelése céljából. A jelentkezésért felelős Talent Scout megkapja a jelentkező felvételére
vonatkozó információkat is. A jelentkező adatainak tárolási idejére vonatkozó további információk
a „2.4 Mennyi ideig őrizzük meg az adatokat?” c. bekezdésben találhatók. Felvétel esetén a
további kommunikáció már nem a Firstbird platformon keresztül zajlik.

A jelentkezés lezárása: A fentieken kívül a jelentkezők hozzájárulásukat adják a jelentkezés
zárásával (megszüntetésével) kapcsolatos adatok Firstbird platformon történő feldolgozásához.
Ezen adatokat a toborzók gyűjtik a jelentkezőkről a zárási folyamat részeként.

Elutasítás esetén záráskor a toborzók a következő lehetőségekből választhatnak az elutasítás
indokaként:
●

Már kapcsolatban vagyunk a jelentkezővel

●

A jelentkezést elutasítottuk

●

A jelentkező visszavonta a jelentkezését

●

A jelentkezővel továbbra is tartjuk a kapcsolatot

●

A jelentkezés érvénytelen

Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk: A lezárási adatok kizárólag a toborzók
és a rendszergazdák számára elérhetők az adatok visszakereshetőségének biztosítása céljából. A
jelentkezésért felelős Talent Scout megkapja a jelentkező lezárásával és annak indoklásával
kapcsolatos információkat.
A jelentkező adatainak tárolási idejére vonatkozó további információk a „2.4 Mennyi ideig őrizzük
meg az adatokat?” c. bekezdésben találhatók.

Jutalmazás
A tevékenység, funkció leírása: A fentieken kívül a jelentkezők hozzájárulásukat adják ahhoz,
hogy a felvételi folyamat során a Firstbird platformon feldolgozott információik felhasználhatók a
jutalmazás menedzselésének céljára. A rendszer tárolja és megjeleníti a Talent Scoutnak járó
jutalmakat.A következő személyes adatok kerülnek feldolgozásra, és megjelenítésre a jelöltet
ajánló Talent Scout Firstbird fiókjában a "My Rewards” (Jutalmaim) menüpont alatt:
●
A jutalom leírása, Az ajánlott és felvett személy pozíciójának megnevezése, A felelős toborzó
neve, A jelentkező neve, A jutalom esedékessége

A hozzájárulás visszavonásának joga:A jelentkezők a jövőben bármikor visszavonhatják a
személyes adatok feldolgozásához biztosított hozzájárulásukat. Ehhez fel kell venni a kapcsolatot
a infocables-hu@prysmiangroup.com e-mailen vagy a fenti kapcsolattartási adatok használatával.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Általános használati, és az eredményekre vonatkozó statisztikai adatok
Az általános használati, és az eredményekre vonatkozó statisztikai adatok olyan adatok, melyek a
Firstbird vállalati fiókban végzett eredményességi és információ-továbbítási tevékenység közben
kerülnek feldolgozásra. Ezen adatok megmutatják a Prysmian MKM Kft számára, hogy mennyire
sikeresek a tehetségek felkutatására irányuló erőfeszítések, és segít a Firstbird platform
lehetőségeinek minél jobb kiaknázásában.
●

Az összes megosztott pozíció száma és azok megoszlása a közösségi oldalak között

●

Az összes létrejött jelentkezés

●

Az összes létrejött ajánlás

●

Az összes *, ** és *** besorolású jelentkezés

●

Az összes felvétellel zárult jelentkezés

●

Az összes meghívott és regisztrált felhasználó

●

Talent Scoutok száma tartózkodási helyenként és szervezeti egységenként

Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk: Az általános használati és statisztikai
adatok a toborzók és a rendszergazdák számára elérhetők a Firstbird fiókon belül az ajánlások
hatékonyságának mérése céljából.

Általános információk a külső közösségi oldalak használatáról
A tevékenység, funkció leírása: A Prysmian MKM Kft által meghívott Talent Scoutok, toborzók
és rendszergazdák a My Settings (Beállításaim) menüpontban összeköthetik a közösségi
oldalakon használt fiókjukat a Firstbird fiókjukkal.
Ehhez először az adott közösségi oldalra irányítják a felhasználót, ahol hozzájárulását kell adnia a
szolgáltatónak biztosított jogai kiadásához (ezt nem értem; ford.). A hozzájárulási folyamat közben
az átadott adatok és hozzáférési jogok megjelenítésre kerülnek a Prysmian MKM Kft számára.
Ezen interakciók létrejötte mindig a felhasználó közösségi oldalon használt beállításainak
függvénye.
További információkért, kérjük, fordulj ahhoz a szolgáltatóhoz, amely meghívott az általad
használni kívánt ajánlás programba. M
Mennyi ideig tároljuk az adataidat? Ha a jelen bekezdésben meghatározott célból már nincs
szükség a felhasználó adataira, akkor azokat töröljük. Ha a felhasználó saját maga törli a fiókot, a
profilja teljes körűen és véglegesen törlésre kerül. A jogszabályi követelmények alapján megőrzött
adatok blokkolásra kerülnek. Ezek az adatok a továbbiakban már nem elérhetők. Ha egy
munkatárs távozik a vállalattól, akkor a tény észlelésétől számított fél éven belül törlésre kerülnek
a felhasználói adatai a Firsbird rendszeréből is.

A jelentkezők adatai: Amint egy Talent Scout bemutat egy megüresedett pozíciót a potenciális
jelentkező számára, az utóbbi máris jelentkezhet a Firstbird platformon keresztül. Amint egy
potenciális jelentkező leadja jelentkezését a platformon keresztül, a következő adatai kerülnek
feldolgozásra az előzetes hozzájárulásával (GDPR 6. cikk 1 (a) bek.):
-

Vezetéknév, utónév, E-mail cím, Telefonszám,Jelentkezési dokumentumok (önéletrajz,
motivációs levél, bizonyítványok, stb.)* , Jelentkezéskor leadott fénykép, Link a nyilvános
profiljához a LinkedIn vagy Xing oldalakon* (*Nem kötelező)

Az alkalmazás kezelése és a megjelenített információk: Jelentkezés esetén az összegyűjtött
adatok az üresedésért felelős vállalat számára lesznek láthatóak. Az adatok láthatók lesznek
minden toborzó és rendszergazda számára. Ezen kívül az adatok egy része (vezetéknév utónév,

profil fénykép) azon Talent Scout számára is látható lesz, aki korábban e-mailen, linken vagy
közösségi oldalon megosztotta a pozíciót, melyre a jelentkező pályázik.
Mely címzettnek kerülnek továbbításra az adataid? Az adatokat a Firstbird dolgozza fel a
Prysmian MKM Kft nevében. A GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozóként a Firstbird szerződéses
kötelezettsége, hogy csak a Prysmian MKM Kft által meghatározott célokra (és nem a saját
céljaira), illetve utasításai szerint dolgozza fel az adatokat. Továbbítanak-e adatokat harmadik
országba? A Prysmian MKM Kft nem továbbítja a Firstbird rendszerében tárolt adatokat harmadik
országba.
Sütik és pluginok: A használatunkban levő pluginok (beépülő modulok)

Weboldal elemzés a Matomo használatával
A Firstbird szeretné kiterjeszteni és javítani az ajánlás platform szolgáltatásait, hogy az minél
jobban megfeleljen a felhasználók igényeinek. E célból az ajánlás platform a Matomo web elemző
szolgáltatást használja. Az így kapott statisztikák lehetővé teszik a Prysmian MKM Kft számára,
hogy tovább javítsa szolgáltatásait és ezeket minél érdekesebbé tegye a felhasználó számára.
A sütiket ezen elemzés céljából tároljuk a számítógépeden. Az összegyűjtött információkat
kizárólag egy Németországban található szerveren tároljuk. A Matomo elemzését úgy lehet
megelőzni, hogy először törölni kell a meglévő sütiket, majd a böngésző beállításaiban le kell
tiltani a sütik tárolását. A platform a Matomo szolgáltatást az "AnonymizeIP” kiegészítővel
használja. Ezzel az IP-címek a rövidített formában kerülnek feldolgozásra, így kizárjuk a
felhasználó egyedi azonosíthatóságát. A böngészőjéből a Matomón keresztül továbbított IP-címet
nem vonjuk össze az egyéb összegyűjtött adatokkal.
A Piwik program egy nyílt forráskódú projekt.
A Matomoval kapcsolatos további információkért, kérjük, tanulmányozd a
https://matomo.org/privacy/linken található weboldalt.
Gyűjtött adatok: Sütik és használati adatok
Jogalap: GDPR 6. cikk 1 (f) bek.
A feldolgozás helye: Németország

Interakció a Web Widgettel (Zendesk Inc.): Ezen szolgáltatás használatával a felhasználók
közvetlenül kapcsolatba tudnak lépni a Firstbird Súgójával, ahol az alkalmazással kapcsolatos
támogatást találnak. A Web Widget felhasználható a Súgó címszavak keresésére, vagy hibajegyek
közvetlen létrehozására. Mindez a Firstbird támogatás részét képezi, melyet a Zendesk Inc. biztosít
számunkra. A Zendesk adatvédelmével kapcsolatos további információkért, kérjük keresd fel a
következő weboldalt: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy.
Gyűjtött adatok: Vezetéknév, utónév, e-mail cím, használati adatok
Jogalap: GDPR 6. cikk 1 (f) bek.
A feldolgozás helye: Írország

Az adatok továbbításának jogalapja: Az EU standard adatvédelmi rendelkezései (GDPR 46. cikk).
A Prysmian MKM Kft átadja ezen szerződés egy példányát.

Interakció az Appcues (, Inc.) szolgáltatással: A szolgáltatás használatával a felhasználók
híreket kapnak közvetlenül a Firstbird platformtól, pl. hogyan kaphatnak támogatást, vagy milyen
új funkciókkal bővül a platform. Az Appcues megoldásával egyszerűen lehet értesítéseket
elhelyezni egy web alkalmazásban.Az Appcuessel kapcsolatos további információkért, kérjük
tanulmányozd a https://www.appcues.com/privacy linken található weboldalt.
Gyűjtött adatok: Felhasználási adatok
Jogalap: GDPR 6. cikk 1 (f) bek.
A feldolgozás helye: Egyesült Államok
Az adatok továbbításának jogalapja: EU-USA adatvédelmi pajzs (GDPR 46. cikk) A dokumentum
másolata a következő linken érhető el.

Interakció a Feature Request Widgettel (Receptive Software Ltd.)A szolgáltatás
használatával a felhasználók lekérdezéseket indíthatnak a Firstbird új funkcióiról, megnézhetik az
aktuális lekérdezéseket és megtekinthetik az új funkciók aktuális állapotát. A Receptive
megoldásával lehetővé válik a funkciók vizualizációja, a kommunikáció és az ügyfelek, különféle
teamek lekérdezéseinek nyomon követése.
Gyűjtött adatok: Név, e-mail cím, süti és felhasználási adatok
Jogalap: GDPR 6. cikk 1 (f) bek.
A feldolgozás helye: Írország
Az adatok továbbításának jogalapja: Feldolgozás a GDPR 28. cikke szerint.
Az általunk felhasznált sütik
Firstbird : vállalatok - A süti tartalmazza az összes domaint, melyre a felhasználó eddig
regisztrálta magát. A megoldást arra használjuk, hogy a felhasználó könnyebben váltson a fiókok
között és támogassuk a bejelentkezés folyamatát.
https://www.Firstbird.com
Matomo _pk_ses.1.3635 - A süti a munkamenet lejártával automatikusan törlődik.
https://matomo.org _pk_id.1.3635 - A süti lehetővé teszi a korábban már a weboldalon járt
felhasználók felismerését és anonimizált elemzést küld a weboldalon folytatott tevékenységükről.
Így lehetővé válik annak megállapítása, hogy melyik felhasználó érte el a weboldalt, és milyen
„kattintás útvonalat” követett. Ezen túlmenően megmutatja, hogy mennyi időt töltött el a
felhasználó az adott oldalon.

Stripe a Firstbird által használt online fizetési eszköz, mely lehetővé teszi hitelkártyák használatát.
__stripe_sid - Ezek a Stripe munkamenet-sütik. A sütik a kártyaműveletek kezeléséhez
szükségesek.
__stripe_mid https://stripe.com
Receptive, PingSent - A sütivel elkerülhető a Receptive folytonos pingelése . receptiveNotificati
onCount - A sütiket a fogadott értesítések számának rögzítésére használjuk.

