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1. A munkakör megpályázásához szükséges adatkezelés 

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről: 

 

1. Az adatkezelő 

Az adatkezelő neve  

Az adatkezelő címe  

 
Az adatkezelő elérhetőségei 

e-mail  

telefon  

honlap  

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)  

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei  

 

2. A kezelt adatok 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

a Pályázó neve  
A munkakör megpályázásához 
közvetlenül szükséges  

 
 
 
 
Az érintett hozzájárulása 

lakcím, levelezési cím 

születési hely és idő 

telefonszám 

e-mail cím 

fénykép A munkakör megpályázásához 
az Érintett megadhatja, ezáltal 
az Önéletrajz, illetve a 
pályázati anyaga komplexebb 
lehet 

további adatok, amit a Pályázó 
megad magáról 

 

Az adatok kezelésének célja továbbá, hogy a Pályázónak az általa megjelölt vagy bármely más, 

végzettségének, kompetenciáinak megfelelő munkakör betöltésére lehetősége legyen, ezért az 

Adatkezelő megtartja az adatokat az eredetileg megpályázott munkakör betöltése után is.   

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:  

A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a munkakör betöltéséig. 
 

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás? 

 

Igen X  

Nem   

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?  

 

  Automatizmus rövid, érthető leírása 

Igen   
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Nem X Automatikus válaszüzenetet kap a pályázó és létrejön a rendszerünkben egy 
adatlap az általa megadott adatokból 

Amennyiben igen, a Munkavállalónak joga van manuális, emberi beavatkozást kérni. 

 

A kezelt személyes adatok forrása:  

A Pályázóra vonatkozó személyes adatok közvetlenül a Pályázó általi önkéntes adatszolgáltatás 
útján kerülnek felvételre a Pályázatra való jelentkezés benyújtásával egyidejűleg. 
 

 

Az adatok továbbításra kerülnek:  

 

Adatfeldolgozók (az adatkezelési 
műveletekhez kapcsolódó technikai 
feladatokat végzők) 

X bérszámfejtő 

könyvelő 

rendszergazda cég 

Címzettek   

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba X e-mail szolgáltató 

 

 

 

Közös adatkezelés történik:  

 

Igen  

Nem X 

 

Közös adatkezelő neve, elérhetősége:  

  

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 

Hozzáférés A Pályázó által megadott személyes adatokhoz kizárólag a toborzási 
tevékenységben részt vevő munkatársak, férnek hozzá, feladataik ellátása 
érdekében, valamint munkáltatói jogkör gyakorlója ismerheti meg az 
adatokat az elbírálás miatt.  
A Pályázók személyes adataihoz való hozzáférést elektronikus formában 
jogosultságkezeléssel és jelszavas védelemmel biztosítjuk, papír alapon 
pedig az ISO 27001-2013 iránymutatásait követjük. 
 

Adatbiztonsági 
intézkedés 

Az adatkezelő a Pályázó által megadott személyes adatokat a vállalat 
………………….. alatti székhelyén / telephelyén található szervereken 
tárolja. Az ISO 27001-2013 szabvány alkalmazása alapján történik az 
adatok védelme mind a jogosulatlan hozzáférés vagy változtatás, mind az 
esetleges nem tervezett adatvesztés ellen.  
 

 

A Pályázó („Érintett”) jogai:  

- Hozzáférhet, kikérheti a tárolt adatokat 

- Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz 

- Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ezáltal kérheti személyes adatainak törlését vagy 

zárolását (az adatkezelés felfüggesztését, ami nem azonos a törléssel!) vagy tiltakozhat az 

adatkezelés ellen – jogalaptól függően 
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- Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről 

- Kérheti személyes adatainak helyesbítését 

- Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 

Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) 

 

A személyes adatok kezeléséhez a Pályázó („Érintett”) önkéntes hozzájárulása szükséges.  

Ennek megfelelően, amennyiben a fentiekkel egyetért, kérjük, szíveskedjen az alábbi 

hozzájáruló nyilatkozatot kitölteni, aláírni, illetve online formában a hozzájárulást és az 

adatkezelés elfogadását jelölni.  

 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott, …………………………………………. (név) ………………………………………. (szül. hely 

és idő) ………………………………………. (lakcím) nyilatkozom, hogy 16. életévemet betöltöttem*, 

a személyes adataim kezelésével és továbbításával kapcsolatos tájékoztatást elolvastam és 

megértettem, ennek ismeretében hozzájárulok, a …………………………-hoz benyújtott felvételi 

pályázati anyagommal (Önéletrajz, Motivációs levél, referenciák) kapcsolatban személyes adataim 

kezeléséhez a megpályázott pozíció betöltése céljából a felvételi, toborzási eljárásban résztvevők 

számára. 

 

Kelt: …………., ………………………….. 

………………………….. 

(név) 
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2. A jövőben megüresedő munkakörök megpályázása szükséges adatkezelés 

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről: 

 

1. Az adatkezelő 

Az adatkezelő neve  

Az adatkezelő címe  

 
Az adatkezelő elérhetőségei 

e-mail  

telefon  

honlap  

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)  

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei  

 

2. A kezelt adatok 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

a Pályázó neve  
A jövőben megüresedő 
munkakörök megpályázása 

 
 
 
 
Az érintett hozzájárulása 

lakcím, levelezési cím 

születési hely és idő 

telefonszám 

e-mail cím 

fénykép A jövőben megüresedő 
munkakör megpályázásához 
az Érintett megadhatja, ezáltal 
az Önéletrajz, illetve a 
pályázati anyaga komplexebb 
lehet 

további adatok, amit a Pályázó 
megad magáról 

 

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:  

A hozzájárulás visszavonásáig, a törlés kéréséig. 
 

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás? 

 

Igen X  

Nem   

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?  

 

  Automatizmus rövid, érthető leírása 

Igen   

Nem X Automatikus válaszüzenetet kap a pályázó és létrejön a rendszerünkben egy 
adatlap az általa megadott adatokból 

Amennyiben igen, a Munkavállalónak joga van manuális, emberi beavatkozást kérni. 
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A kezelt személyes adatok forrása:  

A Pályázóra vonatkozó személyes adatok közvetlenül a Pályázó általi önkéntes adatszolgáltatás 
útján kerülnek felvételre a Pályázatra való jelentkezés benyújtásával egyidejűleg. 
 

 

Az adatok továbbításra kerülnek:  

 

Adatfeldolgozók (az adatkezelési 
műveletekhez kapcsolódó technikai 
feladatokat végzők) 

X bérszámfejtő 

könyvelő 

rendszergazda cég 

Címzettek   

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba X e-mail szolgáltató 

 

 

 

Közös adatkezelés történik:  

 

Igen  

Nem X 

 

Közös adatkezelő neve, elérhetősége:  

  

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 

Hozzáférés A Pályázó által megadott személyes adatokhoz kizárólag a toborzási 
tevékenységben részt vevő munkatársak, férnek hozzá, feladataik ellátása 
érdekében, valamint munkáltatói jogkör gyakorlója ismerheti meg az 
adatokat az elbírálás miatt.  
A Pályázók személyes adataihoz való hozzáférést elektronikus formában 
jogosultságkezeléssel és jelszavas védelemmel biztosítjuk, papír alapon 
pedig az ISO 27001-2013 iránymutatásait követjük. 
 

Adatbiztonsági 
intézkedés 

Az adatkezelő a Pályázó által megadott személyes adatokat a vállalat H-
1239 Budapest, Ócsai út 8. alatti székhelyén / telephelyén található 
szervereken tárolja. Az ISO 27001-2013 szabvány alkalmazása alapján 
történik az adatok védelme mind a jogosulatlan hozzáférés vagy változtatás, 
mind az esetleges nem tervezett adatvesztés ellen.  
 

 

A Pályázó („Érintett”) jogai:  

- Hozzáférhet, kikérheti a tárolt adatokat 

- Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz 

- Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ezáltal kérheti személyes adatainak törlését vagy 

zárolását (az adatkezelés felfüggesztését, ami nem azonos a törléssel!) vagy tiltakozhat az 

adatkezelés ellen – jogalaptól függően 

- Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről 

- Kérheti személyes adatainak helyesbítését 

- Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 

Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) 
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A személyes adatok kezeléséhez a Pályázó („Érintett”) önkéntes hozzájárulása szükséges.  

Ennek megfelelően, amennyiben a fentiekkel egyetért, kérjük, szíveskedjen az alábbi 

hozzájáruló nyilatkozatot kitölteni, aláírni, illetve online formában a hozzájárulást és az 

adatkezelés elfogadását jelölni.  

 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott, …………………………………………. (név) ………………………………………. (szül. hely 

és idő) ………………………………………. (lakcím) nyilatkozom, hogy 16. életévemet betöltöttem*, 

a személyes adataim kezelésével és továbbításával kapcsolatos tájékoztatást elolvastam és 

megértettem, ennek ismeretében hozzájárulok, a …………………………-hoz benyújtott felvételi 

pályázati anyagommal (Önéletrajz, Motivációs levél, referenciák) kapcsolatban személyes adataim 

kezeléséhez a további, a jövőben betöltendő pozíciók betöltése céljából a felvételi, toborzási 

eljárásban résztvevők számára. 

 

Kelt: …………., ………………………….. 

………………………….. 

(név) 

 

 

 


