
Adatkezelési tájékoztató felvételi eljáráshoz 

A Siemens Zrt. számára fontos, hogy védje az Ön személyes adatainak biztonságát és bizalmas jellegét. Ezért a 

Siemens a személyes adatok kezelését az alkalmazandó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak 

megfelelően végzi. Ezen tájékoztató célja adatkezelési elveink bemutatása. 

Adatkezelő neve: Siemens Zrt. 1143 Budapest Gizella út 51-57.  

Adatkezelés célja: felvételi eljárás megszervezése és jogszerű lebonyolítása. 

Adatkezelés jogalapja: a tanuló illetve törvényes képviselőjének hozzájárulása 

Kezelt adatok köre: a felvételi eljárás megszervezéséhez és lebonyolításhoz szükséges adatok köre 

- a tanuló oktatási azonosító száma 

- a tanuló neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja leánykori neve, lakcíme és értesítési címe, 

telefonszáma, e-mail címe 

- a tanuló iskolai végzettsége és képesítései 

- a tanuló törvényes képviselőjének neve, lakcíme, értesítési címe, telefonszáma és e-mail címe 

Adatok továbbítása: fenti adatokat csak a Siemens Zrt. felvételi eljárásába bevont munkatársai ismerhetik meg. 

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személy felé. 

Adatok kezelésének időtartama: a Siemens Zrt. a felvételi eljárást követően szeptember 30. napjáig törli azon 

tanulók személyes adatait, akik az adott tanévre jelentkezésüket benyújtották, de nem nyertek felvételt. 

Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a törvényi előírásoknak megfelelően Önnek joga van 

- tudomást szerezni arról, hogy kezelik-e az Önnel kapcsolatos személyes adatokat – és amennyiben 

igen – jogosult hozzáférni adataihoz; 

- helyesbítést kérni az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok tekintetében; 

- személyes adatainak törlését kérni 

- személyes adatai felhasználásának korlátozását kérni 

- személyes adatainak hordozhatóságát kérni, amelyet Ön aktívan rendelkezésre bocsátott és; 

- sajátos helyzete alapján indoklást kérni az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásáról 

- tiltakozni adatainak kezelése ellen. 

Siemens Adatvédelmi Szervezete támogatást nyújt az adatvédelmi kérdésekkel, észrevételekkel, aggodalmakkal 

vagy panaszokkal kapcsolatban, illetve amennyiben Ön gyakorolni kívánja jogait adatvédelemmel kapcsolatban. 

A Siemens Adatvédelmi Szervezete elérhető a következő címen: adatvedelem.hu@siemens.com. A Siemens 
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Adatvédelmi Szervezetével való kapcsolatfelvétel mellett Ön mindig jogosult kérést vagy panaszt intézni az 

illetékes adatvédelmi hatóság felé: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság                                                                                                        

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.                                                                                                                 

Telefon: +36 1 391 1400                                                                                                                                                                 

Fax: +36 1 391 1410                                                                                                                                                                                

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 


