Adatvédelmi irányelvek jelentkezők számára
A H&M Hennes & Mauritz Ruházati Kiskereskedelmi Kft azon dolgozik, hogy garantálja az Ön személyes
adatainak védelmét, amikor egy állásra jelentkezik hozzánk. Az alábbi adatvédelmi irányelvekből
megtudhatja, hogyan kezeljük az Ön által megadott személyes adatokat, illetve hogyan biztosítjuk azok
védelmét.
Az adatokat, melyeket a jelentkezése során biztosít a számunkra, nyilvántartásba vesszük. Ez magában
foglalja azokat az információkat is, melyek jelentkezésével együtt érkeznek hozzánk, mint például a
korábbi munkáltatóitól kapott referenciái. Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül azonban nem kérünk
referenciát korábbi munkáltatójától közvetlenül.
Irányelveinek megfelelően a H&M Hennes & Mauritz Ruházati Kiskereskedelmi Kft. nem kér különleges
adatokat az állásokra jelentkezőktől. Ezért amikor beküldi jelentkezését, ne küldjön nekünk
különlegesnek minősülő személyes adatokat magáról, pl. etnikai hovatartozása, politikai nézetei,
vallási/filozófiai meggyőződése, szakszervezeti tagsága, egészsége, családi állapota, terhessége,
valamint szexuális irányultsága, kivéve, ha az adott információ ismerete elengedhetetlen a megpályázott
beosztás esetén.
Egy adott állásra történő jelentkezés beküldésekor hozzájárulását adja személyes adatainak
feldolgozásához a felvételi eljárás során.
Adatait jelentkezése kiértékelésére, valamint referenciái és az egyéb, Ön által biztosított információk
ellenőrzésére fogjuk felhasználni. Az Ön által megadott adatokat továbbá arra is felhasználjuk, hogy
kapcsolatba lépjünk Önnel, és behívjuk egy interjúra, amennyiben profilja megfelel egy megüresedett
beosztás követelményeinek.
Adatait Magyarországon dolgozzuk fel, azonban Egyesült Királyság tároljuk. A H&M Hennes & Mauritz
Ruházati Kiskereskedelmi Kft. felelősséggel tartozik személyes adatai iránt, melyekkel kapcsolatban
Magyarország adatvédelmi szabályzatai az irányadók. Kizárólag a felvételi folyamatban részt vevő
személyek fognak hozzáférni a felvételi ügyekkel kapcsolatos adataihoz. Annak érdekében, hogy a H&M
Hennes & Mauritz Ruházati Kiskereskedelmi Kft. teljesítse kötelezettségeit Ön iránt, előfordulhat, hogy a
felvételi eljárás során az adatok feldolgozásához harmadik felek szolgáltatásait vesszük igénybe.
Adatai védelmét technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk, többek között az adatvesztés, az
adatok manipulációja, valamint a jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében. Biztonsági
intézkedéseinket folyamatosan az aktuális technikai fejlesztésekhez igazítjuk. A legutolsó adatfrissítéstől
számítva személyes adatait 18 hónapig tároljuk adatbázisunkban.
Ön jogosult arra, hogy kapcsolatba lépjen velünk, és ellenőrizze a tárolt személyes adatait.. Ha azok
helytelenek, hiányosak vagy nem relevánsak, bármikor kérheti az adatok kiigazítását vagy törlését.
Ezenkívül bármikor jogosult adatai törlését kérelmezni.
Ha bármilyen kérdése van jelentkezése vagy személyes adatai kapcsán, lépjen kapcsolatba a H&M
Hennes & Mauritz Ruházati Kiskereskedelmi Kft.-vel. Kapcsolattartási adataink a „Kapcsolatfelvétel” pont
alatt találhatók.
Cookie-k
A cookie-k olyan kisméretű, számítógépén vagy mobileszközén tárolt szövegfájlok, amelyeket egy adott
oldal az Ön következő látogatása során újra betölt. A H&M cookie-kat használ látogatásának javítása és
egyszerűbbé tétele érdekében. A cookie-kat azonban nem használjuk személyes adatainak tárolására,
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illetve különféle információk harmadik felek számára történő közzétételére. Két típusú cookie létezik:
maradandó és ideiglenes (munkamenet cookie). A maradandó cookie-kat számítógépe vagy
mobileszköze fájlként tárolja, legfeljebb 12 hónapig. A munkamenet cookie-kat a rendszer csak
ideiglenesen tárolja, és azok a böngésző munkamenetének bezárásakor törlődnek. A maradandó cookiekat arra használjuk, hogy megjegyezzük az Ön által kiválasztott főoldalt, valamint, hogy eltároljuk adatait,
amennyiben bejelentkezéskor a „Jegyezzen meg” lehetőséget választja. A munkamenet cookie-kat akkor
alkalmazzuk, amikor Ön a termékszűrési funkciót használja, amikor ellenőrizni szeretnék, hogy Ön be
van-e jelentkezve, továbbá, amikor terméket helyez a bevásárlókosárba. Számítógépéről és
mobileszközéről egyaránt könnyedén törölheti a cookie-kat böngészőjében. A cookie-k használatával és
eltávolításával kapcsolatos utasításokért tekintse meg böngészője Súgóját. Lehetősége van továbbá
letiltani a cookie-kat, valamint beállítani, hogy minden egyes alkalommal értesítést kapjon, amikor
számítógépére vagy mobileszközére cookie érkezik.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben letiltja a cookie-kat, nem lesz lehetősége kihasználni oldalunk
összes funkcióját.
Harmadik fél cookie-k
A harmadik fél cookie-kat statisztikai adatok összesített formában történő begyűjtésére használjuk olyan
elemzési eszközök alkalmazásával, mint a Google Analytics vagy a Core Metrics. Ezek a cookie-k
lehetnek maradandó és ideiglenes (munkamenet) cookie-k egyaránt. A maradandó cookie-kat
számítógépe vagy mobileszköze legfeljebb 24 hónapig tárolja.
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Cookies

A süti egy kis adatdarab (szöveges fájl), amelynek adott eszközön való tárolására a weboldal –
ha felkeresi egy felhasználó – megkéri a böngészőt annak érdekében, hogy emlékezzen a
felhasználóra vonatkozó információkra, így a preferált nyelvére vagy bejelentkezési
információira. Az említett sütiket, amelyek elnevezése első féltől (a webhely üzemeltetőjétől)
származó süti, mi helyezzük el. Harmadik féltől származó sütiket is használunk – ezek az Ön
által felkeresett weboldal domainjétől eltérő domainről származó sütik – hirdetési és marketing
célokra. A sütiket és egyéb követési technológiákat konkrétan a következő célok elérésére
használjuk:

Szigorúan kötelező sütik
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Ezen sütik elengedhetetlenül szükségesek a weboldal működéséhez, és ezért nem kapcsolhatók ki a
rendszereinkben. Általában csak olyan tevékenységekre válaszul kerülnek elhelyezésre, mint a
szolgáltatások kérése, így például az adatvédelmi beállítások megadása, bejelentkezés vagy űrlapok
kitöltése. A böngészőjében beállíthatja a sütik blokkolását vagy az azokra való figyelmeztetést, de
abban az esetben előfordulhat, hogy az oldal meghatározott részei nem működnek.
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Működést segítő sütik

Ezen sütik olyan speciális funkciókat és személyre szabást tesznek lehetővé, mint a videók és az élő
chat. A sütiket mi helyezzük el, vagy olyan harmadik fél, amelynek szolgáltatásait felvettük az
oldalainkra. Amennyiben nem engedélyezi a sütik használatát, előfordulhat, hogy az említett
funkciók nem megfelelően működnek.
Működést segítő sütik
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Célzott sütik

Ezen sütiket hirdetőpartnereink helyezik el az oldalunkon keresztül. A sütiket a vállalatok az
érdeklődési körének megfelelő profil felállítására és ahhoz illeszkedő hirdetések megjelenítésére
használhatják más oldalakon. A működésük során egyedileg azonosítják a böngészőt és az eszközt.
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Amennyiben nem engedélyezi ezen sütiket, nem élvezhet célzott hirdetéseket a különböző
weboldalakon.
Célzott sütik
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