
eToborzás adatvédelmi irányelvek 

Köszönjük, hogy meglátogatta a Nestlé karrier oldalát. 

Nestlé tiszteletben tartja adatvédelmi jogait az online világban, akár elektronikusan kommunikál 

velünk vagy honlapunkat használja. Megtettük a szükséges technikai és szervezési lépéseket, hogy az 

ön által megadott személyes információkat biztonságban tartsuk. 

Minden személyes adat beleértve a bizalmas információkat a hatályos adatvédelmi törvények és a 

Nestlé belső adatvédelmi irányelveinek megfelelően tároljuk. További információkért kérjük keresse 

fel adatvédelmi szabályzatunkat honlapunkon. Link 

Személyes adataival kapcsolatos bármilyen kérés vagy kérdés esetén kérjük lépjen kapcsolatba az ön 

lakhelye vagy pályázási országa szerinti Nestlé kirendeltséggel vagy a központtal Nestlé S.A., Vállalati 

Média Kapcsolatok, Svájc, 1800 Vevey. Tel: + 41 21 294 2200, e-mail: webmester@nestle.com. 

Személyes adatok felhasználása 

Csak olyan személyes információkat gyűjtünkbe, amelyet ön hajlandó megosztani velünk vagy 

amelyek szükségesek eToborzási rendszerünkhöz. Információkat gyűjtünk közvetlen (pl. név, cím, e-

mail és munkatapasztalat) illetve közvetett módon, amikor ön a weboldalunkat használja vagy 

elektronikusan kommunikál velünk (pl. cookie-k, kapcsolódási és rendszer információk). Önnek 

lehetősége van dokumentumok feltöltésére is mint, önéletrajz, motivációs levél, referenciák. 

Személyes információit csakis a kiválasztási folyamat során vagy annak meghatározására használjuk 

fel, hogy alkalmas lenne e más pozíció betöltésére a Nestlé Csoporton belül. Éppen ezért a Nestlé 

toborzó kollégái világszerte hozzáférhetnek az ön személyes adataihoz. Továbbá ezen adatokat 

felhasználjuk, hogy adminisztráljunk, támogatást nyújtsunk és visszajelzést kérjünk szolgáltatásaink 

színvonaláról, illetve megelőzzük a biztonsági, jogi és szerződéssel kapcsolatos visszaéléseket. 

Adatok megosztása és tárolása 

A Nestlé megoszthatja személyes adatait a cégcsoport többi cégével, illetve harmadik féllel is (mint 

pl. internet szolgáltató), akik segítenek nekünk a honlapunk üzemeltetésében vagy online 

toborzásban. Bizonyos esetekben ezen üzleti partnereink nem abban az országban vannak 

bejegyezve, ahonnan ön az oldalunkat elérte. Ezen cégeknek minden esetben ugyanazokat az 

adatbiztonsági szabályokat kell követniük az ön személyes információira vonatkozóan, mint a 

Nestlének. Szerződés köti őket, hogy az ön személyes adatait bizalmasan kezeljék és csak a Nestlé 

különleges utasítására dolgozzák fel őket. 

A Nestlé addig tárolja személyes adatait, amelyeket a honlapon keresztül juttatott hozzánk, ameddig 

szükséges a kiválasztási folyamathoz, figyelembe véve az igényünket, hogy az esetleges kérdéses, 

problémás esetek megoldásra kerüljenek a hatályos törvényeknek megfelelően. Tárolt adatai alapján 

felkereshetjük, ha egy ön számára megfelelő állás lehetőség adódik a jövőben. Ha nem kíván további 

állásajánlatokban részesülni a Nestlétől, személyes adatait kérésére töröljük. 

Néhány honlapunk lehetőséget ad önnek, hogy megossza álláshirdetéseinket egy másik személlyel, 

közösségi hálózatok vagy e-mail segítségével. Ehhez a funkcióhoz szükségünk van az ön e-mail címére 

és annak a személynek az elektronikus elérhetőségére, akinek a linket küldi. Ezen elektronikus 

mailto:webmester@nestle.com


elérhetőségeket nem használjuk fel másra, mint a kérésének teljesítése. Az adatokat négy hét után 

töröljük. 

Adatok értékelése, javítása, törlése 

Jelentkezői profilját bármikor megszüntetheti. A személyes adatait teljes mértékben törölheti a helyi 

vagy központi Nestlének küldött e-mailjével. 

Adatvédelmi irányelvek elfogadás 

Nestlé, mint globális cég az interneten kersztül gyűjti össze és dolgozza fel személyes adatait. Ez 

magában foglalja a határokon átívelő, országok közti adatfeldolgozást is. 

Az adatvédeli irányelvek elfogadásával teljes mértékben beleegyezik, hogy az általunk összegyűjtött 

és felhasznált személyes adatait a pályázatának feldolgozására, illetve annak meghatározására, hogy 

a Nestlé csoporton belül más pozícióra alkalmas lenne-e  felhasználjuk. 

Bulgáriára vonatkozó külön szabályozás 

Kizárólag Bulgáriára vonatkozik 

http://www.nestle.bg/bg/careers/Pages/data-privacy-statement.aspx 

Balti államokra vonatkozó külön szabályozás (Litvánia, Lettország és Észtország) 

Egy adott pozícióra való jelentkezésével és a felhasználási feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a 

UAB “Nestlé Baltics” (cím: J. Jasinskio str. 16A, Vilnius, Lithuania, cégjegyzék szám: 111723270, e-mail 

cím: [info@lt.nestle.com]) mint adatkezelő, felhasználja személyes adatait illetve dokumentmait az 

adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.  

A személyes adatai az adatvédelmi nyilatkozattal összhangban kerülnek rögzítésre, további 

információkért felkeresheti az UAB “Nestlé Baltics” illetékes irodáit,  Lettországban (cím: Duntes iela 

11, Rīga, LV-1013, e-mail cím: [info@lv.nestle.com]) illetve Észtországban (cím: Lõõtsa 2, 11415, 

Tallinn, e-mail cím: [info@ee.nestle.com]). 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön adatainak a felhasználási feltételei a „személyes adatok 

felhasználása” szekcióban kerül meghatározására (második bejegyzés). 

Az eToborzási rendszerünkbe való regisztrálás során kötelező érvénnyel meg kell adnia vezeték- és 

keresztnevét valamit e-mail címét. Emellett lehetősége adódik feltölteni személyes dokumentumait 

például önéletrajz, motivációs levél vagy referenciák. 

Arra kérjük, mellőzzön minden olyan információt, amely vallási, etnikai vagy szexuális hovatartozással 

kapcsolatos, valamint szakszervezeti tagságról és büntetett előéletről szóló információt ne osszon 

meg. 

Nagyon fontos, hogy mielőtt ajánlja egy másik személynek (harmadik bejegyzés)  a Nestlénél 

található álláshirdetést, kérje a beleegyezését, hogy rögzíthessük elektronikus elérhetőségét. 

Mindenképp győződjön meg először, hogy engedélyüket adják az elektronikus adatuk tárolásához. 

http://www.nestle.bg/bg/careers/Pages/data-privacy-statement.aspx


A felhasználási feltételek elfogadásával (ötödik bejegyzés) hozzájárul, hogy adatait a Nestlé 

csoporton belül megosszuk, annak reményében, hogy olyan nyitott pozíció adódik, amelyre adatai 

alapján megfelelőnek tartjuk. Az Nestlé csoporthoz tartó vállaltok listáját a következő linken 

tekintheti meg: http://www.nestle.com/aboutus/globalpresence. 

Más vállaltok a Nestlé cégcsoporton belül is ugyan azokkal a feltételekkel (harmadik bejegyzés) 

kezelik személyes adatit, mint ahogy a UAB “Nestlé Baltics”. 

Személyes adatai, a legutolsó Nestlé Karrier oldalra történő bejelentkezés után 2 évvel, 

automatikusan törlődnek.  

Ausztriára és Németországra vonatkozó külön szabályozás 

A „Személyes adatok felhasználása” bejegyzés kiegészítése képen, felhívjuk a figyelmét, hogy adatait 

felhasználhatjuk jelentés készítés céljából.  

Következő szabályozások eltérőek az „Adatok megosztása és tárolása” (harmadik bejegyzés) résztől. 

Adatait a jelentkezéstől számított 6 hónapig tároljuk. Ezen időszakon belül, a képzettsége és szakmai 

tapasztalata alapján ajánlunk Önnek megfelelő pozíciókat. Ha másképp nem rendelkezik, adatai 6 

hónap után törlődnek, viszont amennyiben hozzájárul az adatbázisunkba történő bekerüléshez, 2 

évig tároljuk személyes adatait a regisztráció időpontjától számolva. Abban az esetben, ha nem járul 

hozzá, hogy a meghatározott ideig táruljuk adatait  vagy nem kíván értesülni az Önnek megfelelő 

állásajánlatokról kérjük jelleze felénk a jobs@nestle.de (németországi) vagy a 

bewerbungen@at.nestle.com (osztrák) e-mail címen és haladéktalanul töröljük adatait. 

A következő linken érheti el a németországi illetve az osztrák felhasználási feltételeket valamint az 

adatvédelmi irányelveket. 

http://www.nestle.de/MetaNavigation/Rechtshinweise/Pages/default.aspx 

http://www.nestle.at/info/Pages/tc.aspx 

Skandináviára vonatkozó külön szabályozás 

Egy adott pozícióra való jelentkezésével és a felhasználási feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a 

- Nestlé Danmark A/S, Dampfćrgevej 28, 2100 Copenhagen Ř 
- Suomen Nestlé Oy, Keilasatama 5, 02150 Espoo, 
- A/S Nestlé Norge, Hoffsveien 1 A, 0275 Oslo and 
- Nestlé Sverige AB, Ängelholmsvägen 25, 250 07  Helsingborg 

mint adatkezelő, felhasználja személyes adatait illetve dokumentmait az adatvédelmi nyilatkozatnak 

megfelelően. Valamint hozzájárul, hogy adatait a Nestlé csoporton belül megosszuk, annak 

reményében, hogy olyan nyitott pozíció adódik, amelyre adatai alapján megfelelőnek tartjuk.  

Jelentkezésével és a felhasználási feltételek elfogadásával beleegyezik, hogy nem oszt meg olyan 

információkat, amelyek alapján hátrányos megkülönböztetésben részesülhet. 

Minden személyes információt az érvényben lévő adatvédelmi szabályozás valamint a Nestlé 

csoporton belüli adatvédelmi irányelveknek megfelelően tároljuk illetve kezeljük. További 

információt a Nestlé csoport adatvédelmi irányelveiről a következő felületeken érhet el: 

http://www.nestle.com/aboutus/globalpresence
http://www.nestle.de/MetaNavigation/Rechtshinweise/Pages/default.aspx
http://www.nestle.at/info/Pages/tc.aspx


- Nestlé Danmark internet site 
- Suomen Nestlé Oy internet site:  
- Nestlé Norge internet site: 
- Nestlé Sverige  internet site: 

 
Kérésére, a Nestlé köteles az adatbázisban található összes adatot átadni Önnek. Továbbá bármilyen 
kérdése felmerül vagy személyes adatait törölni, módosítani illetve frissíteni szeretné, kérjük lépjen 
kapcsoltba velünk: 
 

- Denmark – nesjob@dk.nestle.com 
- Finland – Job@fi.nestle.com 
- Norway – Job@no.nestle.com 
- Sweden – nesjob@se.nestle.com 

 
A weboldalon keresztül beérkező személyes adataok addig tároljuk amíg feltétlenül szükséges 
jelentkezése szempontjából, minden esetben megfelelve a hatályos törvényi kötelezettségeknek, de 
maximum egy évig örizzük, a jelentkezés időpontjától számítva. 
 
Lengyelországra vonatkozó külön szabályozás 

Álláshirdetésre való jelentkezésnél az e-Toborzási rendszerünk felületén, kötelező érvénnyel meg kell 

adnia vezeték- és keresztnevét valamit e-mail címét. Emellett lehetősége adódik feltölteni személyes 

dokumentumait például önéletrajz, motivációs levél vagy referenciáit. 

Minden olyan információ amit megosztott velünk, a Nestlé Polska S.A., (Szturmowa 2 Street, 02-678 

Warsaw, Poland) vagy a Cereal Partners Poland (Toruń-Pacific Sp. z o.o., Szosa Lubicka 38/58 Street 

Toruń, Poland) tárolja illetve kezeli (attól függően, hogy melyik vállalat végzi a kiválasztási 

folyamatot), hogy elbírálhassa jelenlegi pályázatát. Egyidőben a Nestlé S.A., 1800 Vevey, Switzerland 

is rögzíti az információkat, amiket megosztott velünk, hogy hitelesítse azokat, valamint az adatok 

alapján egyéb lehetséges nyitott pozíciókat keres a Nestlé csoporton belül. Ennek érdekében a Nestlé 

S.A elérhetővé teszi az adatait a Nestlé csoporton belüli kiválasztási folyamatokkal foglalkozó 

munkatársainak, nem csak kizárólag az európai övezetben, aminek követkzetében nincs biztosítva, 

hogy ugyan azon adatvédelmi előírások vonatkoznak a személyes adatokra mint Lengyelországban. 

MIndazonáltal a Nestlé csoport és a Nestlé vállaltok világszerte, biztosítja, hogy az adatok tárolása és 

kezelése megfelel a mindenkori belső adatvédelmi szabályozásnak.  

A Nestlé és a Nestlé csoport az adatvédelmi szabályozásban minden esetben a Nestlé S.A.-ra illetve 

leány vállalataira utal (amelyben a Nestlé S.A. közvetve vagy közvetlenül vonja ellenőrzése alá őket). 

Weboldalunkon található álláshirdetésre való jelentkezésével hozzájárul, hogy az önéletrajzában vagy 

egyéb más feltöltött dokumentumában található személyes információt a Nestlé Polska S.A. mint 

adatkezelő használjon toborzási célokra, a jelenlegi vagy jövőbeli jelentkezésénél. Egyúttal azt is 

elfogadja, hogy a személyes adatai elérhetővé váljon a Nestlé csoporton belül más vállalatoknak is 

toborzási célból. Ezáltal előfordulhat, hogy az európai közességen kívül használják fel adatait, ahol 

nincs biztosítva, hogy ugyanazon adatvédelmi szinten kezeléjék mint ahogy Lengeyelországban. 

Minden információt, amit megoszt önszántából teszi. Számos országban a Nestlé csoporton belül, 

joga van, hogy kérésére átadják az összes információt, amit Önről tárolnak. Bármely esetben 

módosíthatja, törölheti illetve frissítheti személyes adatait.  Megteheti a felhasználói fiókján 

http://www.nestle.com/Pages/Nestle.aspx
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keresztül, a "Profil" menű alatt a "Beállításoknál" vagy amennyiben nehézséget jelent, kérjük írjon a 

taleo@pl.nestle.com e-mail címre. 

Nagy-Britanniára vontkozó külön szabályozás 

Álláshirdetésre való jelentkezésnél az e-Toborzási rendszerünk felületén, kötelező érvénnyel meg kell 

adnia vezeték- és keresztnevét valamit e-mail címét. Emellett lehetősége adódik feltölteni személyes 

dokumentumait például önéletrajz, motivációs levél vagy referenciáit. 

Minden adatot amelyeket a rendelkezésünkre bocsájtott, a Nestlé UK Ltd használja fel illetve tárolja,  

abból a célból, hogy jelenlegi pályázatát elbírálja valamit olyan nyitott pozíciót keressen a jövőben, 

amire a személyes adatai alapján megfelel a Nestlé csoporton belül. Ennek érdekében az összes 

kiválasztással foglalkozó munkatárs hozzáférhet. A Nestlé és a Nestlé csoport az adatvédelmi 

szabályozásban minden esetben a Nestlé S.A.-ra illetve leány vállalataira utal (amelyben a Nestlé S.A. 

közvetve vagy közvetlenül vonja ellenőrzése alá őket). 

Egy adott pozícióra való jelentkezésével és a felhasználási feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a 

Nestlé UK Ltd. mint adatkezelő, felhasználja személyes adatait illetve dokumentmait az adatvédelmi 

nyilatkozatnak megfelelően. Valamint hozzájárul, hogy adatait a Nestlé csoporton belül megosszuk, 

annak reményében, hogy olyan nyitott pozíció adódik, amelyre adatai alapján megfelelőnek tartjuk.  

Számos országban a Nestlé csoporton belül, joga van, hogy kérésére átadják az összes információt, 

amit Önről tárolnak. Bizonyos országokban a nemzeti szabályozások megkövetelik, hogy minimáslis 

szolgáltatási díjért cserébe adják ki az információkat. Valamint bármikor kérheti személyes adatainak 

törlését, módosítását vagy frissitését, ha levelet küld elektronikus úton a 

consumer.services@uk.nestle.com -ra vagy postai úton a következő címre: Nestlé Consumer 

Services, PO Box No 203, York, YO91 1XY, England, tel. 00800 63785385 (UK & ROI). 

HTTP - "Sütik" (Információ csomag amelyet a szerver küld a böngészőnek) 

További információk, hogy hogyan használja fel a "Sütikből" érkező információkat a Nestlé UK Ltd. a 

következő linken talál. 

http://www.nestle.co.uk/Cookies/Pages/Cookies.aspx 

Beleegyezés 

Nagyon fontos, hogy mielőtt ajánlja egy másik személynek (harmadik bejegyzés) a Nestlénél található 

álláshirdetést, kérje a beleegyezését, hogy rögzíthessük elektronikus elérhetőségét. Mindenképp 

győződjön meg először, hogy engedélyüket adják az elektronikus adatuk tárolásához. 
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