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Autodesk adatkezelési nyilatkozat jelöltek számára 

Magánéletének védelme fontos az Autodesk számára. Az Autodesk jelölteknek szóló adatkezelési 
nyilatkozata leírja, miként gyűjti, kezeli, használja fel és védi az Autodesk, Inc., valamint annak a szóban 
forgó állás szerinti helyi leányvállalata (a továbbiakban: „mi” vagy „Autodesk”) az álláspályázók, illetve 
lehetséges jelöltek (a továbbiakban: „Ön”) személyes adatait, továbbá meghatározza az Ön ezen adatokkal 
kapcsolatos jogait.  

A jelen, jelölteknek szóló adatkezelési nyilatkozat különösképpen azt írja le, hogyan kezeli cégünk a belső 
és külső álláspályázókra vonatkozó, akár az Autodesk online toborzási platformján és karrieroldalán (a 
továbbiakban: „toborzási rendszer”) közvetlenül az álláspályázóktól, valamint harmadik fél ügynökségektől, 
toborzóktól, álláskereső oldalakról, állásbörzékről, toborzási eseményekről és toborzási platformokról 
származó személyes adatokat. A nyilatkozat emellett kiterjed arra is, hogyan kezeljük azon jelöltek 
személyes adatait, akik jelezték, hogy szeretnének információkat kapni a jövőben az Autodesknél felmerülő 
lehetőségekről. 

Az Autodesk által gyűjtött adatok köre 

Közvetlenül Öntől gyűjtött adatok 

Az alábbi adatokat gyűjtjük Önről: 

(a) Személyes azonosítók, például név, vezetéknév és kapcsolattartási adatok, így az Ön címe, e-
mail-címe és telefonszáma, felhasználóneve és jelszava a toborzási rendszerben; 

(b) Szakmai vagy a foglalkoztatással kapcsolatos információk, például az Ön önéletrajzában, a 
munkahelyi előzményeiben és más kapcsolódó, a jelentkezés vagy a toborzási eljárás során 
benyújtott dokumentumokban található adatok, amelyeket ; 

(c) Iskolai végzettséggel kapcsolatos információk, például a tanulmányi háttere; 
(d) Védett minősítés a sokszínűség nyomon követéséhez, amennyiben az ilyen adatok gyűjtését a 

helyi jogszabályok lehetővé teszik (pl. faji, etnikai hovatartozás, nem, veterán státus és/vagy 
fogyatékosság); állampolgársági vagy bevándorlási információk (például a munkavégzési 
jogosultság igazolására); és 

(e) Egyéb információk, amelyekkel kapcsolatban úgy dönt, hogy önként a rendelkezésünkre 
bocsátja a jelentkezéséhez vagy állásinterjújához kapcsolódóan. 

Egyéb forrásokból gyűjtött adatok 

Egyéb forrásokból az alábbi adatokat gyűjthetjük Önről: 

(a) Védett minősítés a sokszínűség nyomon követéséhez, amennyiben az ilyen adatok gyűjtését a 
helyi jogszabályok lehetővé teszik, így például háttérellenőrzési adatok, valamint esetlegesen 
ideértve az Önre vonatkozó bűnügyi nyilvántartási adatokat is; 

(b) Iskolai végzettséggel kapcsolatos információk, például a tanulmányi háttere; 
(c) Szakmai vagy a foglalkoztatással kapcsolatos információk, például munkáltatói átvilágítást 

végző ügynökségektől, nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból vagy adatbázisokból, korábbi 
munkáltatóktól és/vagy oktatási intézményektől (amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik) 
kapott karriertörténete, valamint az Ön teljesítményével vagy viselkedésével kapcsolatban a 
referenciákból, más Autodesk alkalmazottaktól, ügyfelektől vagy szolgáltatóktól, illetve 
korábbi munkáltatóktól származó információk;  

(d) Nyilvánosan elérhető információk, melyek hozzáférhetők a webhelyeken vagy a közösségi 
médián, például LinkedIn-en vagy egyéb álláskereső platformon keresztül, beleértve azokat az 
információkat, amelyeket Ön a jelentkezésével kapcsolatban önként nyújt be részünkre (pl. ha 
a LinkedIn közösségi hálózaton keresztül jelentkezik). 
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A fenti információk némelyike az alkalmazandó jogszabályok értelmében „érzékeny” vagy „különleges” 
adatként fokozott védelemben részesülhet, ideértve például a bűnügyi nyilvántartási előzményeket. Az 
ilyen adatokat csak a jelen, jelöltek számára szóló adatkezelési nyilatkozatban leírt célokhoz szükséges 
mértékben gyűjtjük, és amennyiben a törvény előírja, az Ön hozzájárulását kérjük ezen adatok kezeléséhez. 
Az adatok felhasználásának módja 

Törekszünk arra, hogy kizárólag meghatározott, szükséges célokból gyűjtsünk és használjunk fel személyes 
adatokat. Személyes adatait felhasználhatjuk például:  

• a toborzási rendszer, az álláspályázatok és az érdeklődő személyek adatbázisának 
működtetéséhez, kezeléséhez és fejlesztéséhez; 

• az Önnel való, az Autodesk felé jelzett érdeklődésével, álláslehetőségekkel, a pályázatával 
vagy a toborzási folyamattal kapcsolatos kommunikációhoz; 

• adatainak ellenőrzéséhez, ideértve a referencia-ellenőrzéseket és a (például LinkedInen 
vagy egyéb álláskereső platformon keresztül) nyilvánosan elérhető információkat, 
valamint adott esetben a háttérellenőrzést is;  

• ha hozzájárul, akkor ahhoz, hogy információkat küldjünk Önnek az Autodesk-csoportnál 
megnyíló más pozíciókról, melyek érdekelhetik Önt; és  

• a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés céljából, valamint 
a szabályozó hatóságokkal és bűnüldöző szervekkel való együttműködés során. 
Előfordulhat például, hogy az Autodesk köteles személyes adatokat közölni a hatóságok 
jogszerű kérésére, beleértve a nemzetbiztonsággal vagy bűnüldözéssel kapcsolatos 
követelmények teljesítését is. 

Egyes országokban a személyes adatainak kezeléséhez megfelelő jogalappal kell rendelkeznünk. A pontos 
jogalap országonként változhat, de általában az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a következők 
valamelyike: az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeinknek való megfelelés vagy az Önnel való 
szerződéskötéshez szükséges lépések megtétele; a jogszabályi kötelezettségeinknek való megfelelés; az Ön 
hozzájárulása; humánerőforrás-adminisztrációs és foglalkoztatással kapcsolatos célok, valamint jogos 
érdekeink védelme (jelentős garanciákat alkalmazunk annak biztosítására, hogy cégünk jogos érdekei ne 
élvezzenek elsőbbséget az Ön magánéletének vagy egyéb alapvető jogainak és szabadságának védelmével 
szemben).  
 
Ha a helyi jogszabályok értelmében kötelesek vagyunk bizonyos személyes adatokat gyűjteni Önről, és Ön 
ezeket az adatokat nem bocsátja a rendelkezésünkre, az megakadályozhatja vagy késleltetheti jogszabályi 
kötelezettségeink teljesítését, és befolyásolhatja az Ön foglalkoztatására való képességünket. Ha kikérjük a 
személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, ezt a hozzájárulást Ön jogosult bármikor 
visszavonni a jelen adatkezelési nyilatkozat végén található elérhetőségeinken. 

A személyes adatok átadásának esetei  

Személyes adatait esetek korlátozott körében másokkal is megoszthatjuk, az alábbiak szerint: 
 

• megoszthatjuk személyes adatait az Autodesk-csoport más cégeivel toborzási, humánerőforrás-
kezelési és belső jelentéstételi célokból; 
 

• személyes adatait a részünkre üzleti műveleteket teljesítő szolgáltatókkal és üzleti partnereinkkel 
is megoszthatjuk. Példa lehet erre, ha a teljesítmény javítása érdekében partnerségre lépünk más 
társaságokkal a toborzási platform üzemeltetése és az adatok elemzése tekintetében; 
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• személyes adatait megoszthatjuk bűnüldöző szervekkel, bíróságokkal, szabályozó, adó- és 
kormányzati hatóságokkal, valamint egyéb harmadik felekkel, amennyiben ez a jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségeinknek való megfeleléshez, illetve egyébként cégünk, az Ön vagy 
bármely harmadik fél jogainak védelméhez szükséges. 

 
Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok ezt előírják, az Autodesk további tájékoztatást nyújt és/vagy 
az Ön hozzájárulását kéri, mielőtt személyes adatait megosztaná az ilyen címzettekkel. Az Autodesk 
leányvállalatainak listájáért kattintson ide. A jelöltek számára szóló jelen adatvédelmi nyilatkozat végén 
található elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet velünk, ha információkat szeretne kapni olyan 
további harmadik felekkel kapcsolatosan, amelyek az állásjelentkezők és a potenciális jelöltek személyes 
adatait kezelhetik.  

Hozzáférés a személyes adatokhoz, a személyes adatok naprakészen tartása, letöltése és 
törlése 

Személyes adataival kapcsolatosan – az alkalmazandó jogszabályoktól függően – Ön különböző jogokkal 
rendelkezik, így többek között joga van személyes adataihoz hozzáférni, azokat naprakészen tartani, törölni, 
azokról másolatot kérni, illetve felhasználásukat korlátozni, továbbá egyes helyeken megilleti Önt az 
adathordozhatósághoz való jog, illetve magyarázatot kérhet az Ön személyes adatainak kezelésére 
vonatkozó szabályokról. Ha a személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, hozzájárulását a 
jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja. Amennyiben valamelyik jogának gyakorolhatósága 
vonatkozásában megerősítést kér, vagy valamely jogát gyakorolni kívánja, vegye fel velünk a kapcsolatot a 
dataprivacy.requests.team@autodesk.com e-mail-címen.  

Ha kérése teljesítéséhez további információra van szükségünk, akkor kapcsolatba fogunk lépni Önnel. Ha a 
személyes adataihoz fűződő jogaival kapcsolatosan keres meg minket, kérésének teljesítése előtt 
megkérjük majd személyazonossága igazolására. Jogi és belső üzleti célokból (mint például a csalások 
megelőzése) – az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően – bizonyos adatokat megőrizhetünk Önnel 
kapcsolatban. 

Az Önnel kapcsolatos automatizált döntéshozatal 

Általánosságban a toborzással, illetve felvétellel kapcsolatos döntéseket nem hozzuk meg kizárólag 
automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás útján (e fogalmak definícióját lásd az EU általános 
adatvédelmi rendeletében). Amennyiben úgy döntünk, hogy kizárólag automatizált döntéshozatalra 
alapozunk egy döntést, és ez jelentős hatással lehet Önre nézve, illetve ha profilalkotást alkalmazunk az Ön 
vonatkozásában, akkor minden esetben az alkalmazandó jogszabályok által előírt, megfelelő garanciákat 
alkalmazunk. 

Az adatok védelme  
 
Az adatait észszerű fizikai, adminisztratív és technológiai biztonsági intézkedések kombinációjával védjük a 
jogosulatlan hozzáféréstől és a rosszindulatú tevékenységektől. A biztonsági gyakorlatunkkal kapcsolatos 
további információért látogasson el a https://www.autodesk.com/trust/overview weboldalra.  
 
Az Autodesk alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottai esetében az Ön személyes adataihoz való 
hozzáférést azokra korlátozzuk, akiknek a kijelölt feladatuk elvégzéséhez, valamint a termékeink és 
szolgáltatásaink fejlesztéséhez vagy javításához azokra szükségük van. 
 
Az Autodesk adattárolási és adatmegőrzési gyakorlata 

mailto:dataprivacy.requests.team@autodesk.com
https://www.autodesk.com/trust/overview
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Személyes adatait és Önre vonatkozó személyes tartalmakat saját szervereinket és a szolgáltatóink 
szerverein tároljuk. Mivel mi és a szolgáltatóink a világ minden részén üzemeltetünk szervereket, ezért 
előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait országhatárokon keresztül továbbítjuk, és azok tárolása nem a 
gyűjtés helye szerinti országban történik. 
 
Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az Ön által megpályázott pozíció betöltésre nem kerül, 
valamint ezt követően a jogszabályi kötelezettségeinknek való megfeleléshez szükséges ideig. Ha a 
továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adataira ezeknek a céloknak a megvalósításához, akkor 
töröljük azokat. Ha valamely adatot technikai okokból nem tudunk teljes mértékben törölni a 
rendszereinkről, akkor megfelelő intézkedéseket alkalmazunk e személyes adatok további kezelésének és 
felhasználásának megakadályozása érdekében. 

Személyes adatok továbbítása országhatárokon keresztül  

Mivel az Autodesk egy globális vállalat, személyes adatokat továbbítunk más országokba az országhatárokat 
átlépve, az adott adatokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Ha például az adatait az Európai 
Gazdasági Térség (EGT), Svájc vagy az Egyesült Királyság területén lévő valamely egységünktől az Egyesült 
Államokba vagy az EGT-n kívüli olyan országba továbbítjuk, amely nem biztosítja a személyes adatok 
megfelelő szintű védelmét az Európai Bizottság által előírt módon, akkor az ilyen adattovábbításokra az 
Általános Szerződési Feltételek jogi eszközt alkalmazzuk. 

Az Autodesk az Európai Unióból és Svájcból az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok 
gyűjtésével, felhasználásával és megőrzésével kapcsolatban megfelel az Egyesült Államok Kereskedelmi 
Minisztériuma által meghatározott EU-USA adatvédelmi pajzs keretrendszernek és a Svájc-USA adatvédelmi 
pajzs keretrendszerének. Az Autodesk tanúsította a Kereskedelmi Minisztériumnak, hogy betartja az 
Adatvédelmi Pajzs alapelveit. Amennyiben a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételek és az 
Adatvédelmi Pajzs alapelvei között bármilyen ellentmondás áll fenn, az Adatvédelmi Pajzs alapelvei az 
irányadóak. Ha többet szeretne megtudni az Adatvédelmi Pajzs programról, vagy megtekintené a 
tanúsítványunkat, kérjük, látogasson el a https://www.privacyshield.gov/ weboldalra. 

Az Adatvédelmi Pajzs elveinek megfelelően az Autodesk vállalja, hogy megoldást talál az Ön személyes 
adatainak gyűjtésével vagy felhasználásával kapcsolatos panaszaira. Az EU-s és svájci magánszemélyek, 
akiknek az Adatvédelmi Pajzs irányelvünkkel kapcsolatos kérdéseik vagy panaszaik vannak, először a 
következő címen lépjenek kapcsolatba velünk: privacy.help@autodesk.com. 
 
Az Autodesk vállalta továbbá, hogy együttműködik az EU adatvédelmi hatóságai (DPA-k) és a Svájci 
Szövetségi Adatvédelmi és Információs Biztos (FDPIC) által létrehozott testülettel az EU-ból és Svájcból a 
munkaviszony keretében továbbított humánerőforrás-adatokkal kapcsolatos, az Adatvédelmi Pajzsot érintő 
még megoldatlan panaszok tekintetében. 

Az Autodesk által végzett személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával és megőrzésével - beleértve az 
adattovábbításokat is - kapcsolatos kérdésekkel vagy panaszokkal rendelkező brit magánszemélyek a 
következő címen fordulhatnak hozzánk: privacy.help@autodesk.com. Az Egyesült Királyságban élő 
magánszemélyeknek jogukban áll panaszt tenni az Információs Biztos Hivatalánál is. 
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Amennyiben az alkalmazandó jog megköveteli, az ilyen nemzetközi adattovábbításokhoz az Ön előzetes 
beleegyezését kérjük. Kérjük, kattintson ide azoknak a nemzetközi címzetteknek a listájáért, amelyek 
feldolgozhatják az állásjelentkezők és a potenciális jelöltek személyes adatait. 

A jelölteknek szóló adatkezelési nyilatkozat módosításai és cégünk elérhetőségei 
 
Ha kérdése vagy aggálya merül fel személyes adatainak felhasználása tekintetében, kérjük, vegye fel velünk 
a kapcsolatot a fent említett csatornákon keresztül vagy írjon nekünk a 
dataprivacy.requests.team@autodesk.com e-mail-címre.  
Emellett adatvédelmi tisztviselőnket a DPO@autodesk.com e-mail-címen érhetik el. 

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Önnel együttműködve bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos 
panaszra vagy aggályra méltányos megoldást találjunk. Ha azonban Ön úgy gondolja, hogy a panaszát vagy 
aggályát nem tudtuk megoldani, akkor joga van panasszal élni a tartózkodási helye szerinti ország 
adatvédelmi hatóságánál.  
  
A jelen, jelölteknek szóló adatkezelési nyilatkozatot időről időre módosíthatjuk vagy frissíthetjük. Ha 
lényeges módosítást eszközölünk a jelen, jelölteknek szóló adatkezelési nyilatkozatban, arról értesíteni 
fogjuk Önt. 
 
Az Autodesk adatkezelési gyakorlataival kapcsolatosan az Autodesk adatkezelési nyilatkozatában talál 
további információt, melyet itt érhet el. 
 
2022. április 
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	 a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés céljából, valamint a szabályozó hatóságokkal és bűnüldöző szervekkel való együttműködés során. Előfordulhat például, hogy az Autodesk köteles személyes adatokat közölni a hatóságok jogs...

	Általánosságban a toborzással, illetve felvétellel kapcsolatos döntéseket nem hozzuk meg kizárólag automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás útján (e fogalmak definícióját lásd az EU általános adatvédelmi rendeletében). Amennyiben úgy döntünk, hog...

