Knauf Insulation
Adatvédelmi nyilatkozat munkavállalóknak
A Knauf Insulation-nél tiszteljük egymást és értékeljük azt a szakmai kapcsolatot, amit az
évek során felépített magas szintű együttműködéssel alakítottunk ki. HR vonatkozásában
a vállalat alapelvei: egység, magas minőség, megbízhatóság, együttműködés és olyan
szolgáltatás nyújtása, melyek a Knauf Insulation kultúrájára jellemzőek.
A célunk nem csupán szolgáltatásaink
fejlesztése, hanem hogy olyan
környezetet alakítsunk ki, amely
biztosítja
a
munka
jutalmát,
energetizál és egyben kihivást is
jelent.
Nagy
jelentőséget
tulajdonítunk
annak,
hogy
miként
tudunk
munkatársainkkal
eredményesen
együttműködni, illetve szeretnénk
mélyebben
megismerni
üzleti
filozófiánkat
is,
miközben
az
folyamatosan fejlődik , különösképpen
mert nap mint nap azon dolgozunk.
Az Európai Unio Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) hosszú távon vizsgálja és
jelentős változásokat generál a HR folyamatok, számítógépes rendszerek és az
információs menedzsment tekintetében. Mindent megteszünk annak érdekében hogy a
lehető legkevesebb személyes adatot kérjünk el abból a célból, hogy a folyamataink
működjenek és így tiszteletben tartsuk az Ön személyes adatait és azok védelmét.
Időről időre felülvizsgáljuk folyamatainkat annak érdekében, hogy
szolgáltatásaink színvonalát és amely így összhangban legyen
követelményrendszerével.

fejlesszük
a GDPR

Fontosnak
tartjuk,
hogy
folyamatosan biztosítsuk a teljes
átláthatóságot és együtt dolgozzunk
kölcsönös megelégedettségünkért.
A HR a folyamatos fejlődés és az
egyenlőség kultúráját támogatja.
Az átláthatóság és a bizalom
érdekében
a
HR
megfelelő
dokumentációval biztosítja, hogy az
Ön adatai miképp és milyen célból
kerülnek megőrzésre és biztosítja a
GDPR-nak való megfelelést.
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A
HR
Osztály
dolgozói
elkötelezettek abban, hogy a
munkavállalóknak magas szintű
szolgáltatást nyújtsanak azáltal,
hogy folyamatosan következetes,
pontos és releváns információkat
szolgáltat.
Ez biztosítja azt, hogy időben és
tartalomban is pontos információcserén
keresztül tájékoztassa a szervezetéhez tartozó munkatársakat.

Kérem olvassa el ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot figyelmesen

Az alábbiakban olvashatja, hogy a Knauf Insulation mi célból és milyen módszerekkel
gyűjt személyes adatot Önről, illetve azt is, hogy miképpen védjük személyes adatait és
azokat meddig őrizzük meg. A Knauf Insulation az Ön adatait oly mértékben őrzi
biztonságosan, amennyire az jogosan elvárható. Megvédjük az adatvesztéstől és az
illetéktelen felhasználástól. Az Ön személyes adatát a személyes adatvédelmi
jogszabályoknak, különösképpen a General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR)
(2016. Apr. 27.) rendeletnek megfelelően kezeljük.

Mi a célja a személyes adatai feldolgozásának?
Az Ön személyes adatát kizárólag a megfelelő HR és üzleti
célokra gyűjtjük és használjuk fel
A Knauf Insulation személyes adatot, legyen az elektronikus vagy automatikus, HR-hez
kapcsolódó, illetve üzleti és adatvédelmi jogszabályi kötelezettségéből dolgoz fel. Ezen
célok, bár nem kizárólagos módon, a következők:

•
•

•
•

•

jogszabályi, adminisztratív kötelezettségekből, munkajogi és adójogszabályok alapján
személyes adatok adminisztrációja kapcsán, úgy mint felvételiztetés, bérek, bérjellegű
kifizetések, nyudíjjal összefüggő adminisztráció, egészségügyi rendszer miatti
adatigénylés, kiadások megtérítése, foglalkoztatói nyugdíjrendszer
időnyilvántartó- és jelenléti rendszer
központi munkavállalói adatbázis fejlesztése. Korlátozás nélkül, ezt az adatbázist eléri a
központi HR Osztály, és a Knauf Insulation HR managementjének kialakításáért felelős
leányvállalatok és fiókirodák
személyzeti menedzsment és a Knauf Insulation személyzeti politikájának bevezetése,
beleértve a teljesítményértékelést, oktatást és karrier tervezést – akár szoftverek
segítségével is
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

munkatervezés , adminisztratív és szervezeti értelemben, tervezés és menedzsment
munkatervek és feladatok a vevők igényeinek kielégítése és a számlázás céljából
utazási menedzsment és tervezés
munkavállalói kommunikáció szervezése és kapcsolattartás
tréning és tehetségfejlesztés
az alkalmazottak áthelyezésének és nemzetközi kiküldetésének szervezése
egészségügyi- és munkabiztonság úgy, mint a helyi egészségügyi szolgáltatások
létszámtervezés
munkavállalói szerződések megszűntetésének folyamata
fegyelmezési- és etikai vizsgálatok
munkavállalói sérelmek és követelések kezelése
audit és jogszabályi megfelelési feladatok
a Knauf Insulation irányelveinek való megfelelés, többek között munkavégzéssel
kapcsolatos szabályok, céges aztó szabályzat, utazási szabályzat, magatartási kódex,
IT biztonsági policy
Hozzáférési eljárások menedzselése (épület, parkoló) ugyanúgy, mint a vezetékes
telefonok, autó flotta, mobiltelefonok és számítógépes hálózat
lehetővé tenni az alkalmazottak számára, hogy a Knauf Insulation csoporthoz tartozók
címlistája elérhető legyen
biztosítani a hatékony együttműködést a Knauf Insulation csoporton belül IT
eszközökön és rendszereken keresztül (Lync/Skype for Business, SharePoint,
Compass, Office 365, stb..)
Hatékony termelési és üzleti folyamatok kialakítása különböző IT rendszerek által

Kiválaszthatja, hogy fényképét feltölti-e vagy sem (Compass vagy Outlook). A külön
formanyomtatványon keresztül leadott hozzájárulása alapján a Knauf Insulation
feldolgozza a fényképét többek között KI eseményeken, hivatalon kiadványokban, stb.
Ön bármikor eltávolíthatja a fényképét vagy visszavonhatja a hozzájárulását, amire mi
azonnal eltávoltítjuk a fényképet Önről.
A belépési szabályokhoz és az egészségügyi-, illetve munkabiztonsági követelményekhez
kapcsolódóan és az Ön hozzájárulásával fényképe megjelenik a belépési kártyákon is.
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A Knauf Insulation a személyes adatát csak előre
meghatározott jogszabályi kötelezettségek alapján dolgozza fel
Az Ön személyes adatai a következő jogszabályi kötelezettségek alapján kerülnek
feldolgozásra.
• Munkavállalói szerződés megkötése, beleértve a személyes és bérre vonatkozó
adatokat
• A Knauf Insulation-re vonatkozó jogi kötelezettségek, mint pl. társadalombiztosítási és
adóügyi követelmények, munkavállalási engedélyek, egészségügy és munkabiztonság,
stb.
• A Knauf Insulation vagy harmadik fél jogos érdeke, úgy mint – de nem kizárólagosan –
biztonságos és megbízható HR menedzsment, bérszámfejtés és személyzeti
adminisztráció, munkavállalói monitoring, biztonságos és megbízható juttatási
rendszerek, hálózati és információbiztonság
A munkavállalók érdekeinek teljeskörű védelme, amennyiben szükséges.

Milyen jellegű személyes adatok kerülnek feldolgozásra?
A Knauf Insulation Személyzeti Osztálya csak olyan
mennyiségű adatot kér be, amely a folyamataihoz szükséges
Érzékeny adatokat pedig csak kivételes esetben dolgoz fel.
Személyes adat minden olyan információ, amely Önre vonatkozik, vagy Önt azonosítja.
Anoním adat, annak lehetősége nélkül, hogy abból Ön azonosítható legyen, így nem
minősül személyes adatnak.

A fenti célokból személyes adatok feldolgozása a következő vonatkozásban értelmezhető:
• általános személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, cím, stb.)
• személyes adat (születési hely és idő, anyanyelv, nemzetiség, családi állapot,
bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím, hobbik, szem.ig.szám, útlevélszám,
rendszám, stb.)
• jelentkezéshez kapcsolódó adatok (jelentkezés időpontja, referenciák, eredmények)
• karrierjéhez kapcsolódó adatok (iskolák, tréningek, kompetenciák, szakmai tapasztalat,
cégen belüli karrierút)
• a munkavállalói szerződéshez kapcsolódó adatok (beosztás, osztály, munkahely,
hiányzások, teljesítményértékelések, fegyelmezési információk)
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• bérszámfejtés adatai (lakhely-munkahely távolság, utazási mód, saját autó céges
célból, hiányzások)
• pénzügyi adatok (bér, bónusz, juttatás…);
• belépési kártya
• kamera felvétel;
• a vezetékes és mobiltelefonok, számítógépek adatai (user név, jelszó, log-ok
(elektronikus beazonosíthatósági adatok))
• e-mailen küldött személyes adatok illetve log-ok (elektronikus beazonosíthatósági
adatok)
• céges autó használat, benzinkártya, esetleges pénzbüntetések
• kiküldetések és annak felmerülő költségei
• vészhelyzet esetén értesítendők adatai
• szerződés megszűntetésének adatai (dátum, ok)
• adatok, melyek szükségesek a foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási-, és/vagy egészségügyiés/vagy egyéb juttatások tekintetében, úgy mint: a családtagok neme, személyes
adatai, a kedvezményezettek neme, személyes adatai
• ezúton kérjük különösképpen, hogy a fent említett családtagokat és
kedvezményezetteket külön értesítsék arról, hogy a Knauf Insulation Kft. gyűjti és
feldolgozza az adataikat a fenti célokból

Ahol az szükséges és többek között hogy megfeleljünk az érvényes jogszabályi és
nemzeti jogi, munkajogi, társadalombiztosítási, szociális védelmi jogi, megelőző- és
üzemorvosi követelményeknek, illetve bizonyos statisztikák és juttatási programok miatt a
Knauf Insulation feldolgoz érzékeny adatot is. Minden más célból a Knauf Insulation kikéri
a külön hozzájárulását az érzékeny adatok gyűjtése és feldolgozása miatt.

Miből keletkezik a személyes adat?
Elsősorban közvetlenül Öntől szerzünk be személyes adatot és
az egyéb forrásokról is tudomást adunk
Amikor Ön szerződést köt a Knauf Insulationnal, az első adatokat Ön adja meg.
Az Ön hozzájárulásával, mi feldolgozzuk azokat. Jogos érdekünkből adódóan kérhetünk
háttérellenőrzéseket személyes adataival kapcsolatosan.
Amikor felvételre kerül, további információkat kapunk Öntől, amelyek érzékeny adatnak is
minősülhetnek (pl. egészségügyi dokumentumok), illetve olyanokat, melyek a fizetéséhez
és egyéb juttatásaihoz szükségesek.
Amennyiben ezeket, a törvény vagy szerződés által is meghatározott információkat nem
adja át, elveszítheti ezen juttatásokat vagy úgy dönthetünk, hogy mégsem alkalmazzuk,
illetve felbonthatjuk a szerződését.
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Amint a munkaszerződése érvényben lesz, másoktól is hozzájuthatunk vagy
keletkeztethetünk Önre vonatkozó személyes adatot. Belsőleg (menedzserektől,
munkatársaktól, IT rendszerekből) vagy külső forrásból (vevőktől, beszállítóktól, vagy
olyanoktól, akikkel Ön e-mailben vagy más módon kapcsolatban van)

Ki fér hozzá személyes adatához?
Az Ön adatát csak korlátozottan osztjuk meg belső és külső
partnerekkel
A fent említett célokra az Ön személyes adata kiadásra kerülhet vagy harmadik fél által
feldolgozásra kerülhet, ezek lehetnek:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

társadalombiztosítás;
adóhatóság;
bérszámfejtő cég;
külső munkavédelmi cég;
lízing cég a vállalati autókkal kapcsolatban;
munkaidő regisztrációt végző cég
biztosító cégek, akikkel a Knauf Insulation biztosítási szerződést kötött (és/vagy
viszontbiztosítást) (beleértve a következőket is: felelősségbiztosítás, egészségügyi
biztosítás, csoportos biztosítás,
munkahelyi balesetre vonatkozó biztosítás,
egészségügyi biztosítás, jövedelembiztosítás);
biztosítási brókerek;
bármely pénzügyi tranzakcióhoz igénybevett pénzintézet (fizetés, költségtérítés miatt);
üzleti utazást szervező cégek;
bűnüldöző hatóságok
a Knauf Insulation vevői, annak érdekében, hogy üzleti célból szakmai tapasztalatokat
közöljünk az alkalmazottainkról
IT cégek vagy szolgáltatók, akik HR-rel kapcsolatos szolgáltatást nyújtanak
felhőszolgáltatók;
egyedi szolgáltatók, melyeket a Knauf Insulation bízott meg különféle célokból
egyéb szakmai tanácsadók

A fentebb felsorolt hatóságok/cégek munkavállalói, vezetői, képviselői vagy alvállalkozói
elfogadják, hogy az adatok bizalmas jellege miatt az Ön személyes adatait csak és
kizárólag a Knauf Insulation utasításai alapján használják fel. Ennek érdekében a Knauf
Insulation szerződésben is rögzítette a fentieket.
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A Knauf Insulation alkalmaz automatizált döntéshozatalt?
Az Ön adatát személyek és nem automatizált rendszerek
dolgozzák fel

Az automatizált döntések olyan, személyekhez kapcsolódó döntések, amelyek kizárólag
az adatok automatizált feldolgozásán alapulnak és amelyek olyan jogi következményeket
generálnak, melyek jelentősen befolyásolják az érintett személyeket.
A Knauf Insulation soha nem alkalmazza a fentebb definiált automatizált döntéshozatalt.
A Knauf Insulation nem alapozza sem az Ön alkalmazásához kapcsolódó döntéseit vagy
bármely egyéb HR-hez kötődő döntését a személyes adatok automatizált
döntéshozatalára.

Meddig tároljuk a személyes adatokat?
Az Ön személyes adatát nem őrizzük meg annál hosszabban, mint amennyire az
szükséges a fenti célokból eredően. Szabály szerint az Ön személyes adatát a
munkaszerződésének idejére, illetve azt követően őrizzük meg, de csak olyan hosszú
ideig, mint amit az érvényben lévő előírások és korlátozások számunkra előírnak. Ezek
többek között: munkaügyi, társadalombiztosítási, adózási jogszabályok. Ezen felül más
különböző szabályozások hosszabb időtartamot írhatnak elő, ilyen lehet például, ha az
kártéritési ügyekhez bizonyítékként szolgál.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy bármely Európai Unios tagállam, melyben Knauf
Insulation tagvállalat működik, kérhet egyedi megőrzési időket. Ebből következően a
Knauf Insulationön belül a megőrzési idők szóródhatnak, egészen 6 hónaptól 30 évig a
munkaszerződése megszűnését követően. Hogy megfeleljünk a GDPR megőrzési
határidőre vonatkozó követelményeinek, a Knauf Insulation rendszeresen felülvizsgálja a
dokumentumait és egyenként törli azon személyes adatokat, amelyek nem szükségesek
már a jövőben.
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Melyek az Ön jogai a Knauf Insulation által feldolgozott
személyes adatát illetően és kihez fordulhat?
Önnek bármikor joga van a Knauf Insulation-nel felvenni a kapcsolatot a következő
esetekben:
• hozzáférni a személyes adataihoz, beleértve azok másolását is
• javíttatni a személyes adatát, amennyiben az nem teljeskörű vagy nem pontos
• törlését kérni a személyes adatainak, amennyiben az jogszabályilag már nem indokolt;
• korlátozni a személyes adatát, amennyiben a személyes adat feldolgozása vagy annak
pontossága Ön szerint nem megfelelő, vagy amennyiben vissza kíván tartani bizonyos
személyes adatot, mert a Knauf Insulation-nek már nem fűződik érdeke ahhoz, hogy
bármely kártérítési üggyel kapcsolatosan azt a jövőben megtartsa
Önnek bármikor joga van a Knauf Insulation által feldolgozott személyes adatát korlátozni,
amennyiben a hozzá kapcsolódó jogi kötelezettség megszűnt. A Knauf Insulation ekkor
megszűnteti a személyes adatának feldolgozását, hacsak bármely egyéb jogi
kötelezettsége nem fűződik hozzá.
Ezen felül, Önnek szintén joga van – amennyiben úgy érzi, hogy a Knauf Insulation nem
az adatvédelmi szabályokkal összhangban járt el – panaszt benyújtani az Önhöz vagy
munkahelyéhez legközelebb eső felügyelő hatóságnál.
Az Ön kapcsolattartói a Knauf Insulation Kft.-nél minden további információval
kapcsolatban a következők: Alf MArtienssen DPO és Korpics Attila DPE

Milyen szintű az adatbiztonság?
A Knauf Insulation jelentős számú technikai biztonsági intézkedéseket alkalmaz úgy
fizikailag mint szervezetileg, hogy biztosítsa az integritást, megbízhatóságot és a
személyes adatokhoz való hozzáférhetőséget.
A Knauf Insulation olyan módon alkalmaz biztonsági megoldásokat, hogy az
megakadályozza a személyes adatok illetéktelen felhasználását, nem megfelelő
használatát, módosítását, illegális vagy véletlenszerű törlését vagy elvesztését.
A Knauf Insulation a biztonsági intézkedéseit olyan ütemben fejleszti, ahogy új
technológiák jelennek meg.
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A Knauf Insulation megfelelő biztonságot nyújt a munkavállalók személyes adatainak
manuális és elektronikus kezeléséhez, valamint a visszaélések megakadályozásáért, a
helyi előírások teljes tiszteletben tartása mellett.
A Knauf Insulation azt is garantálja, hogy szerződésben köti ki a partnereivel (harmadik fél
vagy társvállalat), hogy a Knauf Insulation nevében kezelt személyes adatokkal
kapcsolatosan olyan biztonsági intézkedéseket alkalmaz, mint amit a helyi szabályozások
megkívánnak.

Hogyan biztosítja a Knauf Insulation a szabályozásának
folytonosságát?

A KI folyamatosan
frissíti az Adatvédelmi
Nyilatkozatát

Időről időre átszerkesztjük jelen Adatvédelmi
Nyilatkozatot a GDPR és minden egyéb nemzeti
adatvédelmi szabályozással összhangban.

Karrier adatok feldolgozása munkaerőfelvétel céljából
Önnek a Knauf, önéletrajzokat (CV) tartalmazó adatbázisában tárolt személyes adatai
(cím, e-mail cím, név, keresztnév, céges telefonszám, beosztás, cég/szervezet, cím,
város, irányítószám, ország) kizárólag toborzás, felvételiztetés, illetve alkalmazás
céljából kerülnek feldolgozásra.
Amennyiben az adatfeldolgozás során az Ön személyes adata kikerül Magyarországról,
az az adattovábbításkor érvényes vonatkozó szabályozások alkalmazásával történik. Az
Ön személyes adatához a Knauf Insulation Kft. arra jogosult munkavállalói és képviselői
illetve az adatfeldolgozók férhetnek hozzá kizárólag olyan célból, amire az adatot
gyűjtötték. Ugyanilyen célból az Ön személyes adatához a Knauf Csoport tagjai férhetnek
hozzá, amennyiben az adatok kikerülnek más országba.
Az Ön személyes adatát - amennyiben az szükséges - feltárhatjuk azon hatóságoknak,
melyek jogosultak a hatályos szabályozások alapján azok megszerzésére.
Az Ön személyes adata addig az időpontig kerül feldolgozásra, amíg a hozzájárulását
nem vonja vissza, vagy amennyiben az szükséges a korábban felsorolt célok
függvényében. A Knauf Insulation Kft. addig az időpontig őrzi meg a személyes adatát,
amíg azt a hatályos szabályozások alapján kötelező.
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Külön kiemeljük,, hogy Önnek joga van ahhoz, hogy a személyes adataihoz bármikor
hozzáférjen, kérheti azok megváltoztatását, törlését, feldolgozásának korlátozását. Ezen
túl az adat hordozhatóságának joga, továbbá a feldolgozással kapcsolatos panasztétel
lehetősége is megilleti. A fentieken kívül bármely pillanatban visszavonhatja a
hozzájárulását, illetve azt, hogy a feldolgozott személyes adatáról másolatot készítsenek.
Minden, ebben a bekezdésben felsorolt jogot közvetlenül lehet gyakorolni az
adatvedelem@knaufinsulation.com e-mail címre küldött elektronikus levéllel.
Marketing – adatgyűjtés és –feldolgozás
Az Ön marketingadatbázisban tárolt személyes adatát (cím, e-mail cím, név,
keresztnév,céges telefonszám, beosztás, cég/szervezet, cím, város, irányítószám,
ország) kizárólag marketingcélból dolgozzuk fel, melyek a következők lehetnek:
-

Direkt marketing beleértve e-mailek küldését, -továbbítását is
Piackutatás, felmérések
Rendezvényszervezés
Online szemináriumok
Alkalmazások vagy információk weblapról történő letöltése

Amennyiben az adatfeldolgozás során az Ön személyes adata kikerül Magyarországról,
az az adattovábbításkor érvényes vonatkozó szabályozások alkalmazásával történik. Az
Ön személyes adatához a Knauf Insulation Kft. arra jogosult munkavállalói és képviselői
illetve az adatfeldolgozók férhetnek hozzá kizárólag olyan célból, amire az adatot
gyűjtötték. Ugyanilyen célból az Ön személyes adatához a Knauf Csoport tagjai férhetnek
hozzá, amennyiben az adatok kikerülnek más országba.

Az Ön személyes adatát - amennyiben az szükséges - feltárhatjuk azon hatóságoknak,
melyek jogosultak a hatályos szabályozások alapján azok megszerzésére.
Az Ön személyes adata addig az időpontig kerül feldolgozásra, amíg a hozzájárulását
nem vonja vissza, vagy amennyiben az szükséges a korábban felsorolt célok
függvényében. A Knauf Insulation Kft. addig az időpontig őrzi meg a személyes adatát,
amíg azt a hatályos szabályozások alapján kötelező.
Külön kiemeljük,, hogy Önnek joga van ahhoz, hogy a személyes adataihoz bármikor
hozzáférjen, kérheti azok megváltoztatását, törlését, feldolgozásának korlátozását. Ezen
túl az adat hordozhatóságának joga, továbbá a feldolgozással kapcsolatos panasztétel
lehetősége is megilleti. A fentieken kívül bármely pillanatban visszavonhatja a
hozzájárulását, illetve azt, hogy a feldolgozott személyes adatáról másolatot készítsenek.
Minden, ebben a bekezdésben felsorolt jogot közvetlenül lehet gyakorolni az
adatvedelem@knaufinsulation.com e-mail címre küldött elektronikus levéllel.
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