Adatkezelési tájékoztató pályázat

ÁLLÁSPÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
Jelen adatkezelési tájékoztató 2020.01.01. napjától érvényes.
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata (a továbbiakban együttesen: Hivatal) jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint
kezeli a az álláspályázatokra érkező önéletrajzokat és csatolt dokumentumokat (a továbbiakban:
önéletrajz).
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata adatai:
Székhely:
1221 Budapest, Városház tér 11.
Törzskönyvi azonosító: 735858
Adószám:
15735856-2-43
Telefon:
06-1-229-2611
Email:
adatvedelm@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal adatai:
Székhely:
1221 Budapest, Városház tér 11.
Törzskönyvi azonosító: 522005
Adószám:
15522001-2-43
Telefon:
06-1-229-2611
Email:
adatvedelm@bp22.hu

A Hivatalhoz emailen, postai úton vagy személyesen benyújtott önéletrajzok kezelése az alábbiak szerint
történik:

1. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja a Hivatal által meghirdetett pozíció betöltése, az önéletrajzot benyújtó személyek
(továbbiakban Pályázó, vagy érintett) közül az erre megfelelő Pályázó kiválasztása.
Az adatkezelés célja továbbá, hogy a Hivatal a később megnyíló pozíciókra lehetséges jelöltek adataikat
tárolja. Ehhez a Hivatal az érintett külön hozzájárulását kéri.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet az önéletrajz elektronikus, vagy postai úton
történő megküldésével, vagy a az önéletrjaz személyes átadásával ad meg.
Az adatkezelés feltételeit jelen tájékoztató rögzítí, mely elektronikusan elérhető a
www.budafokteteny.hu web oldal „Álláspályázatok” fülön, továbbá papír alapon, a Közigazgatásfejlesztési és Szervezési Iroda Humánpolitikai Csoportnál.
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2. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek
Az adatkezelő a Hivatal, az érintett által benyújtott önéletrajzhoz a kiválasztást irányító Közigazgatásfejlesztési és Szervezési Iroda vezetője, a munkáltatói jogkört gyakorlója, az érintett terület vezetője,
jogosultak hozzáférni.

3. A kezelt adatok köre
A kezelt adatok a jelentkező által, a pályázat során megadott személyes adatok, elérhetőségi adatai.

4. A személyes adatok címzettjei
Az adatok harmadik félnek nem kerülnek továbításra, kizárólag a Hivatal, mint adatkezelő kezelésében
maradnak.

5. Az adatkezelés időtartama
A Hivatal a részére megküldött önéletrjazokat azok beérkezésétől kezdve kezeli.
Az adatkezelés időtartama egy-egy önéletrajz esetében a pályázati eljárás végéig tart, kivéve ha a
pályázó -hozzájárulása esetén- felvételét kéri az önéletrajz adatbázisba. Az elsődlegesen kiálasztott
jelölt visszalépése, vagy felvételét kizáró ok esetén a korábbi önéletrajzok beküldői közül kerül
kiválasztásra az új jelölt. A munkáltató dönthet továbbá a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról,
új pályázat kiírásáról.
Abban az esetben, ha egy jelölt nem kerül kiválasztásra, de feltételezhetően egy később megnyíló
pozícióra alkalmas lehet, akkor – hozzájárulásával – a Hivatal személyes adatait tovább kezeli.
A Hivatal az érintett kérésére az adatainak kezelését három napon belül megszünteti.

6. A Pályázó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Pályázó jogai gyakorlásához szükséges személyes azonosítása. Az azonosítás érdekében megadott
személyes adatok nem haladhatják meg azon adatok körét, amelyet a pályázat során benyújott.
A pályázókat az adatkezelés időtartamán belül az alábbi jogok illetik meg:

6.1. Tájékoztatáshoz való jog
A Pályázó jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra
adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről.

6.2. A Pályázó hozzáférési joga
A Pályázó jogosult arra, hogy a Hivataltól, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) a Pályázó személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam
meghatározásának szempontjai.
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e) a Pályázó joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, vagy az adatkezelés
korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz;
f)

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem a Pályázótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ;
h) az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára vonatkozó érthető
információk, továbbá az az információ, hogy az adatkezelés a pályázóra nézve milyen várható
következményekkel jár.
A Hivatal a kezelt személyes adatok másolatait az érintett Pályázó rendelkezésére bocsátja.

6.3. Helyesbítéshez való jog
A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Pályázó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok kiegészítését.

6.4. Törléshez való jog
A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén.
A Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törli a Pályázó személyes adatait, ha
a) a Hivatalnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte, vagy
kezelte;
b) a Pályázó hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Hivatal a Pályázó személyes adatait jogellenesen kezelte;
d) a Hivatal jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
A Hivatalnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért
az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, a Hivatalra
alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok
esetében.
Egyéb esetekben a törléshez való jog a Tájékoztató vonatkozó fejezetei alapján gyakorolható.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:



a Pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Hivatal ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
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az adatkezelés jogellenes és a Pályázó ellenzi az adatok törlését, helyette kéri azok
felhasználásának korlátozását;
a Hivatalnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a
Pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy
védelméhez.
ha a Pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Hivatal jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e a Pályázó jogos indokaival.

Az adatkezelés korlátozása esetén a Hivatal a személyes adatok tárolása kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más
személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből kezelheti.

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog
A Pályázó jogosult arra, hogy a Hivatal a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló
adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára,
vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.

6.7. A tiltakozáshoz való jog
A Pályázó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
a Pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8. Automatizált döntéshozatal
A Hivatal nem folytat automatizált döntéshozatalt az álláspályázatok kezelése esetében.

7. Jogorvosla
7.1. Információ, panasz
Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek,
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.
A Hivatal adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse:
Név:

Perfectus Consilium Kft.

Beosztás:

adatvédelmi tisztviselő

E-mail:

adatvedelem@bp22.hu
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7.2. Panasz ügyintézés a Hatóságnál
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt
benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a
Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt
jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

URL

http://www.naih.hu

7.3. Bíróság
Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, jogainak
gyakorlásáért bírósághoz fordulhat.
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