ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSPÁLYÁZÓK RÉSZÉRE
Adatkezelő megnevezése: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
Székhely, postacím: 6000 Kecskemét Budai utca 2/A.
Email: info@kecskemetipiacig.hu
Telefon: +36 (76) 503-210, +36 (76) 503-220
Weboldal: https://www.kecskemetipiac.hu/
Törzskönyvi azonosító szám: 341486
Adószám: 15341482-2-03
Az álláspályázó a személyes adatai megadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az
Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, mint adatkezelő a jelentkezés során megadott személyes
adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése
céljából, a legjobban megfelelő munkavállaló kiválasztása és a velük történő kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:
Az Adatkezelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat



az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.), valamint
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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, a továbbiakban: GDPR vagy Rendelet),
rendelkezéseinek megfelelően kezeli

Fogalom meghatározás:
Személyes adat az érintettel (bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy) kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés.
Hozzájárulás az érintett (jelen dokumentum alkalmazásában a pályázó) akaratának önkéntes és
határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre
kiterjedő - kezeléséhez.
Tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő a jelen dokumentum alkalmazásában az első bekezdésben megjelölt gazdasági
társaságok közül az a gazdasági társaság, amelynek álláshirdetésére a pályázó jelentkezik. Az
Adatkezelő önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
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Adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása,
felhasználása,
lekérdezése,
továbbítása,
összehangolása
vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása.
Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a pályázó GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre és célja:
A jelentkezés során az Adatkezelő a pályázó alábbi adatait kezelheti
név
születési hely, idő
e-mail cím
lakcím
megpályázott pozíció megnevezése
korábbi munkatapasztalatok felsorolása

azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
jelentkezés beazonosítása
a pozíció elbírálásához, a
kompetenciával rendelkező
kiválasztásához szükséges
iskolai végzettség
a pozíció elbírálásához, a
kompetenciával rendelkező
kiválasztásához szükséges
idegen nyelv ismeret
a pozíció elbírálásához, a
kompetenciával rendelkező
kiválasztásához szükséges
a megküldött önéletrajzban feltüntetett egyéb a pozíció elbírálásához, a
adatok
kompetenciával rendelkező
kiválasztásához szükséges

megfelelő
munkatárs
megfelelő
munkatárs
megfelelő
munkatárs
megfelelő
munkatárs

Személyes adatok tárolásának módja:
A felvételre jelentkezők adatait elektronikusan és/vagy zárható irattárban papíralapon is tárolja.
Az álláspályázók személyes adataihoz az Adatkezelő vezetése, és a HR munkatársak férhetnek
hozzá.
Személyes adatok megismerésére jogosult személyek:
A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő vezetése és az adatkezelési célok
megvalósításában közreműködő munkavállalói, ismerhetik meg.
Adatok továbbítása, feldolgozása: Az adatkezelő az érintett által megadott önkéntes adatai
harmadik személynek nem továbbítja és adatfeldolgozásra nem adja át.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért az érintett szervezeti egységvezető a felelős,
így a jelen adatkezeléssel összefüggő feladatai ellátása során köteles az érintettek jogait
biztosítani.
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Érintett az álláspályázat felhívására eljuttatja adatait az Adatkezelő részére.
A jelentkezés tipikusan, de nem kizárólagosan elektronikus úton, e-mailen keresztül
történő adatmegküldéssel történik.
Adatkezelő a kiválasztási folyamat során áttanulmányozza a jelentkezéseket, és az
összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.
A kiválasztás folyamata a személyes interjúval folytatódik.
A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget.
Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, azaz a meghirdetett munkakör betöltéséig.
Ezen időpont elteltét követően az Adatkezelő külön értesítés nélkül törli az adatokat a
nyilvántartásból.
A pályázó az előbbi időtartamtól függetlenül bármikor kérheti a személyes adatai törlését
az info@kecskemetipiacig.hu e-mail címen.
A pályázó jogai:
A Rendelet által biztosított jogok


A hozzáférési jog szerint az érintett jogosult ara, hogy az adatkezelő által tárolt
személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse,
bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, és
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Ez kiterjed az
adatkezelés céljára, jogalapjára, a személyes adatok kategóriáira, az
adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kinek a részére kerültek továbbításra az
adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben. Az adatkezelő a személyes
adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen
biztosítja, azonban további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló,
ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az említett, másolat igénylésére vonatkozó jog
nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.



A helyesbítéshez való jog alapján az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a
hiányos adatok kiegészítését az érintett által megjelölt tartalommal.



A törléshez való jognak („az elfeledtetéshez való jog”) megfelelően az érintett
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó
személyes adatokat, ha a kezelt adatokra már nincs szükség, mely célból kezelték,
az érintett visszavonja hozzájárulását, és nincs más jogalap, az érintett tiltakozik az
adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a személyes adatokat
az adatkezelő jogellenesen kezeli. Az érintett a törléshez, elfeledtetéshez való
jogával nem élhet, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy népegészségügy területét érintő
közérdek alapján, vagy közérdekű archiválás, tudományos, történelmi kutatási vagy
statisztikai célból, vagy ha a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné az adatkezelést, illetve az jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
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Az adatkezelés korlátozásához való jog által az érintett jogosult írásbeli kérelme
alapján arra, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelését, ha vitatja a személyes
adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok
törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy az adatkezelőnek már nincs
szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igényei
érvényesítéséhez, illetve, ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a
korlátozás addig tart, amíg meg nem állapítják, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintettével szemben. Az adatkezelő az adatkezelés
korlátozásának időtartama alatt az adatokat tárolja. A korlátozás feloldásáról az
érintettet előzetesen tájékoztatja. Az adatkezelő valamennyi helyesbítésről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztat minden címzettet, akivel a személyes
adatot közölte, kivéve, ha az lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Az
érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.



Az adathordozhatósághoz való jog lehetővé teszi, hogy az érintett az adatkezelő
rendszerében megtalálható az általa átadott személyes adatait saját céljaira
megszerezhesse, felhasználhassa az adatkezelő akadályoztatása nélkül és kérje a
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.



A tiltakozáshoz való jog esetében az érintett jogosult, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor írásban tiltakozzon személyes adatainak kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást, illetve jogosult arra is, hogy bármikor tiltakozzon a
rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást. Ez esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább kivéve, ha az adatkezelést elsőbbséget élvező kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, vagy az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
védelméhez kapcsolódnak. Ha az érintett a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen tiltakozik, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A Rendelet által biztosított jogok gyakorlásának módja
A pályázó jogai gyakorlására irányuló kérelmét írásban (elektronikusan vagy postai úton
küldött levélben) kérelmezheti az Adatkezelőnél.
Adatkezelő megnevezése: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
Székhely, postacím: 6000 Kecskemét Budai utca 2/A.
Email: info@kecskemetipiacig.hu
Telefon: +36 (76) 503-210, +36 (76) 503-220
Az érintett személyt az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül tájékoztatja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,
az információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett
másként kéri. Telefonon keresztül jogai érvényesítésére azonban nincs lehetőség.
A fentieken túlmenően az érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv
(2013. évi V. törvény) alapján
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
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Adatvédelmi incidensek kezelése
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése,
a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és
számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket.
Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek
jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül
tájékoztatja az érintett és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.
Adatbiztonság és a Rendeletben foglaltak betartása
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés során az érintett
személyes adatait a Rendeletben, és a vonatkozó egyéb jogszabályok által előírt módon, a
személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek, rendelkezéseknek, adatbiztonsági és
adatvédelmi előírásoknak megfelelően, jogszerűen, tisztességesen, és átlátható módon kezelje
Az adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.
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