
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSHIRDETÉSRE JELENTKEZŐK 

RÉSZÉRE 

 

A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, mint munkáltató ezúton tájékoztatja 

álláshirdetésre jelentkezőit, (továbbiakban érintett), hogy tiszteletben tartja az érintettek 

személyes adataihoz fűződő jogait, ezért adatkezelése során az adatkezelési és adatbiztonsági 

szabályzatában (a továbbiakban: Szabályzat) rögzítettek értelmében jár el. A Szabályzat 

mindenkor hatályos változata elektronikus formában és papír alapon az Alapítvány irodájában 

érhető el. A közérthető tájékoztatás értelmében az adatkezelő, a Szabályzata alapján a jelen 

rövidített tájékoztatót teszi közzé az álláshirdetésre jelentkezők, mint érintettek részére. A jelen 

tájékoztató a Szabályzat mellékletét képezi.  

 

Adatkezelés jogalapja és célja, a kezelt adatok köre: 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra 

jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus).  

Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.  

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett 

álláspályázatra jelentkezik.  

A kezelt adatok köre és célja:  

név azonosítás 

szül. hely, idő azonosítás 

   

megpályázott pozíció neve 

jelentkezés beazonosításához szükséges  

 

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az 

ott eltöltött időszak 

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges 

iskolai végzettség pozíció betöltésének elbírálásához szükséges  

 

idegen nyelv ismeret pozíció betöltésének elbírálásához szükséges 

az önéletrajz, motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához szükséges  

bérigény pozíció betöltésének elbírálásához szükséges  

 

Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.  

Adatkezelés időtartama:  

cél megvalósulásáig (pozíció betöltése), vagy érintett időközben tett törlési igényéig.  

 

Adatfeldolgozók köre: 

A Szabályzat Adatfeldolgozókra vonatkozó mellékletében megjelölt természetes és jogi 

személyek. 

 



Érintettek jogai: 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad: az általa kezelt adatokról és személyes 

adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés 

időtartamáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra 

vonatkozó minden elérhető információról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vettek 

igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás 

jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.  

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, valamint adatainak hordozhatóságához joga van. 

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 

válaszadási határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – 

bírósághoz fordulni.  

Az érintett panasszal élhet az alábbi elérhetőségeken:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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