Adatvédelmi információk
Az alábbi információkkal áttekintést kap a személyes adatainak a kezeléséről a Leadership Quality Gates
(LQG eljárások) németországi lefolytatásának a keretében és az adatvédelmi jogairól.
1. Miért kezeljük az Ön adatait (az adatkezelés célja) és milyen jogalapon?
Az LQG-k lefolytatása és az ezzel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából személyes
adatokra és azok kezelésére van szükség. Ez az európai általános adatvédelmi rendelettel (GDPR)
összhangban történik. Az Ön adatainak az LQG-k keretében történő kezelésének a jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bek. b) pontja.
A Leadership Quality Gates célja
A Deutsche Telekom az LQG eljárások rendszerével szabványosított folyamatot vezetett be a vezető
pozíciók betöltésére a két leglényegesebb vezetői szinten. A belső és külső jelölteknek sikeresen
teljesíteniük kell az LQG-t. Ezért az LQG eljárások részei a pályázati folyamatnak azon (belső és külső)
pályázók számára, akik a személyzeti szabályzat szerinti első vezetői és végrehajtó pozíciókra pályáznak.
Az LQG eljárások célja, hogy a vezetői és irányítási képességek objektív értékelése alapján egységes
követelményprofilok segítségével biztosítsa a vezetői minőséget a vállalatnál.
2. Milyen adatokat kezelünk?

•
•
•

általános személyes adatok (név, születési idő, e-mail cím, nem)
Az LQG eredménye (alkalmas, fejlesztési ajánlásokkal alkalmas, nem alkalmas)
az eredményről szóló jelentés (beleértve a vezetői és irányítási képességek értékelését a DT AG
kompetenciamodellje és fejlesztési ajánlásai alapján)

b) Az alábbi adatokat a Deutsche Telekom AG Global Competence Center Human Resource
Development (DT AG GCC HRD) gyűjti és kezeli, ezek felhasználhatók az adott KÜM figyelembe vétele
mellett minőségbiztosítási célokra, és a későbbi jelöltség keretében továbbíthatók a jelöltet alkalmazó
más vezetőknek vagy az őt felvevő HR BP-nek:
•
•
•

általános személyes adatok (lásd fent)
Az LQG eredménye (alkalmas, fejlesztési ajánlásokkal alkalmas, nem alkalmas)
az eljárás pozitív eredményének érvényességi ideje (általában 24 hónap) vagy az eljárás zárolása
negatív esetben (általában 12 hónap), amennyiben az üzemi megállapodás nem rendelkezik
másként
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a) Az alábbi adatokat továbbítjuk az eredményről szóló jelentés keretében az eljárási megbízottnak és az
alkalmazottat felvevő HR Business Partnernek (HR BP), amennyiben a Központi üzemi megállapodás
(KÜM) nem rendelkezik másként:

3. Ki kapja meg az adataimat?
A Deutsche Telekom-on belül azok a szervek kapnak hozzáférést az Ön adataihoz, akiknek erre a
szerződéses és jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez szükségük van. Az általunk alkalmazott
szolgáltató és közreműködő is kaphat e célból adatokat. Amennyiben ilyen partnervállalatok érintkeznek
a munkatársaink személyes adataival, ez az úgynevezett adatfeldolgozás (AF) keretében történik, ahogy
azt a jogszabály kifejezetten előírja (GDPR 28. §-a). Ebben az esetben is a Deutsche Telekom felel az Ön
adatainak a védelméért. A partner kizárólag a mi utasításaink szerint dolgozik, amelyet szigorú
szerződéses szabályokkal, technikai és szervezési intézkedésekkel és kiegészítő ellenőrzésekkel
biztosítunk. A partnereink a következő kategóriákban működő vállalatok: HR-szolgáltatások, tanácsadás
és Consulting, az alkalmasság-diagnosztikai eljárást végrehajtó szolgáltató.
Az általános személyes adatokat (lásd 2a. pont) megkapja (a mindenkori ÜM figyelembe vétele mellett):
•
•

•
•
•
•

Deutsche Telekom Services Europe (DTSE) az LQG eljárások megszervezése céljából
DT AG Global Competence Center Human Resource Development (GCC HRD) a moderáció és a
termékfelelősség vállalása céljából (belső) vagy a GCC HRD moderáció céljából alkalmazott
külső szolgáltató
az eljárás megbízottja és a HR BP
a megfigyelő (a meghirdetett állás egységéből)
ha van ilyen, a helyi üzemi tanács (ÜT)
ha van ilyen (a későbbi jelöltség keretében) a vállalatcsoport más alkalmazó vezetői, akiknél a
jelölt az LQG érvényességi ideje alatt pályázik és a HR BP-k.

Az eredményről szóló, a moderátor által készített jelentést megkapja (a mindenkori ÜM figyelembe vétele
mellett):
az eljárás megbízottja
ha van ilyen, az alkalmazó HR BP
DTSE Dispatching és CC HRD az adatok kezelése és tárolása céljából
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•
•
•

Az LQG eredményét, beleértve az érvényességi időt, ill. az eljárás zárolásának tartamát megkapja (a
mindenkori ÜM figyelembe vétele mellett):
•
•
•

az eljárás megbízottja
az alkalmazó HR BP
ha van ilyen, a vállalatcsoport más alkalmazó vezetői és a HR BP-k (lásd 2b. pont)
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4. Mennyi ideig tárolják az adataimat?
Az Ön személyes adatait addig kezeljük és tároljuk, amíg az a szerződéses és jogszabályi
kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.
Az általános személyes adatokat (lásd a 2. pont) és az LQG eredményét a GCC HRD -ben tároljuk a
hatályos adatvédelmi rendelkezésekkel figyelembe vétele mellett, és azokat legkésőbb 24 hónapos
időtartam elteltével töröljük. Az eredményről szóló jelentés legkésőbb 6 hónap elteltével automatikusan
törlődik.
5. Továbbítanak adatok harmadik országba?
Az Ön adatait főszabály szerint Németországban és egy másik európai országban kezelik.
Amennyiben az Ön adatainak kezelésére kivételes esetekben az Európai Unión kívül országokban (tehát
az úgynevezett harmadik országokban) is sor kerül, akkor az megengedett, ha az Európai Bizottság úgy
döntött, hogy a harmadik országban megfelelő a védelmi szint (GDPR 45. cikke). Ha a Bizottság nem
hozott ilyen döntést, akkor a Telekom vagy a szolgáltató a személyes adatokat csak akkor továbbítja egy
harmadik országba, amennyiben megfelelő garanciák állnak rendelkezésre a megfelelő védelmi szinthez.
A Deutsche Telekom ilyen garanciaként az Európai Bizottság által elismert általános adatvédelmi
kikötéseket, ill. a vállalatcsoporton belüli adattovábbításra a Binding Corporate Rules Privacy -t (kötelező
belső adatvédelmi rendelkezéseket) alkalmazza. Mindkettőt megtalálja az alábbi linken:
www.telekom.com/gesetze-und-unternehmensregelungen
6. Milyen adatvédelmi jogaim vannak?
a) Tájékoztatás kérése (a kezelt adatok kategóriáira, az adatkezelési céljaira, az adatok esetleges
címzettjeire, a tárolás tervezett tartamára vonatkozóan);
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b) A pontatlan, ill. hiányos adatok helyesbítésének, ill. kiegészítésének a kérése;
c) A megadott hozzájárulás visszavonása bármikor a jövőre nézve;
d) Tiltakozás a jogos érdek alapján történő adatkezelés ellen,
e) Az adattörlés kérése, amennyiben
•

Az adatokra a meghatározott célból már nincs szükség, ill. azokat jogellenesen kezelik, vagy

•

Ön visszavonja a hozzájárulását (kivéve, ha van másik jogalap az adatkezelésre) vagy

•

Ön tiltakozik a jogos érdek alapján történő adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre, vagy

•

az adatokat jogellenesen kezelték, vagy

•

A személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
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f) Bizonyos körülmények között az adatok korlátozását kérni, amennyiben a törlés az e) pont szerint nem
lehetséges, ill. a törlési kötelezettség vitatott;
g) Az adathordozhatósághoz a GDPR 20. cikkének feltételei mellett;
g) Panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóság az adatkezelésre vonatkozóan.

7. Köteles vagyok az adatokat rendelkezésre bocsátani?
Az LQG keretében azokat a személyes adatokat kell a rendelkezésünkre bocsátania, amelyek az eljá rás
lefolytatása és az azzal kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, vagy
amelyek gyűjtésére jogszabály kötelez bennünket.
8. Ki az adatkezelő és kihez fordulhatok?
Az adatkezelő a Deutsche Telekom azon vállalata, amellyel Önnek munkaszerződése van vagy amelyhez
pályázik.
Az adatainak az LQG eljárások keretében történő kezelésére vonatkozó kérdéseivel forduljon Alexandra
Mieshez, GCC HRD: Eignungsdiagnostik@telekom.de
A Deutsche Telekom AG adatvédelmi tisztviselője Dr. Claus D. Ulmer úr, 53113 Bonn, Friedrich-EbertAllee 140.
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Az összes szervezeti egység nemzetközi adatvédelmi tisztviselőit az alábbi linke n találja meg:
https://drc.telekom.de/en/privacy/themen/privacy-contacts/171444

4

