
EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK 
 

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK 
 

Adatkezelési tevékenység: Álláshely betöltését célzó pályázati anyagok kezelésével 

összefüggő adatkezelés 

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?  

Új munkaerő toborzása 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?  

Az adatkezelés jogalapja - tekintettel a NAIH 2018. évi beszámolójára is - a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének e) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges), amely 

magába olvasztja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogalapot (az érintett 

hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez). A hozzájárulás bármikor visszavonható, 

amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájáruló nyilatkozatot a pályázat részeként csatolni kell, erre az érintett 

figyelmét már a pályázatban fel kell hívni. 

Milyen adatok kezelésére kerül sor?  

Álláshirdetésre jelentkező neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, végzettségre, 

képesítésekre, előző munkahelyekre vonatkozó adatok, illetve minden olyan más személyes 

adat, amelyet a jelentkező az önéletrajzban vagy annak mellékleteként megad. 

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?  

Meghirdetett (közzétett) álláshelyre való jelentkezés esetén a pályázat kezelésében és a 

kiválasztási folyamatban, továbbá az iratkezelésben részt vevő személyek, így: a jegyző és a 

polgármester, a központi elektronikus postafiókot kezelő hivatali dolgozó, a bontást követően 

iktatási feladatokat ellátó dolgozó. 

Meddig tart a személyes adatok kezelése?  

A meghirdetett álláshelyre történő jelentkezés esetén, amennyiben nem a jelentkező nyeri el 

az adott pozíciót, úgy valamennyi, általa megküldött dokumentumot haladéktalanul vissza kell 

részére juttatni, illetve gondoskodni kell arról, hogy a kapcsolódó elektronikus állományok is 

törlésre kerüljenek. Mindezek következetes érvényesítése érdekében gondoskodni kell arról 

is, hogy amennyiben a pályázat iktatásra kerül, úgy a pályázó személyes adatai (pl.: neve) 

nem legyen utólag kinyerhető. A személyes adatok legfeljebb egy év időtartamban abban az 

esetben kezelhetőek, amennyiben a hozzájáruló nyilatkozatban az érintett ehhez külön 

hozzájárult. 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?  

Az e-mailen beérkező önéletrajzok/pályázatok esetében adatfeldolgozó a levelezési 

szolgáltatást biztosító ASIG Informatika Kft.; székhelye:  2030 Érd, Gém utca 13; adószáma: 

22793609-2-13; cképviseli: Buzeskó Zsolt ügyvezető; elérhetősége: +3670/940-1599 

Kelt: 2021. március 6.



Adatkezelési tevékenység: Álláshirdetéstől függetlenül beérkezett önéletrajzok 

kezelése 

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?  

Új munkaerő toborzása 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?  

Az adatkezelés jogalapja - tekintettel a NAIH 2018. évi beszámolójára is - a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének e) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges), amely 

magába olvasztja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogalapot (az érintett 

hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez). A hozzájárulás bármikor visszavonható, 

amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájáruló nyilatkozatot a pályázat részeként csatolni kell, erre az érintett 

figyelmét már a pályázatban fel kell hívni. 

Milyen adatok kezelésére kerül sor?  

Jelentkező neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, végzettségre, képesítésekre, 

előző munkahelyekre vonatkozó adatok, illetve minden olyan más személyes adat, amelyet a 

jelentkező az önéletrajzban vagy annak mellékleteként megad 

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?  

A postai és elektronikus küldemények átvételére/bontására feljogosított munkatárs, a jegyző, 

a polgármester, továbbá a személyzeti feladatokkal megbízott munkatárs.  

Meddig tart a személyes adatok kezelése?  

Amennyiben a jelentkező nem kerül kinevezésre vagy állásinterjúra történő behívásra, úgy 

valamennyi, általa megküldött dokumentumot haladéktalanul vissza kell részére juttatni, illetve 

gondoskodni kell arról, hogy a kapcsolódó elektronikus állományok is törlésre kerüljenek. A 

fentiek alól kivételt képez az az eset, ha a jelentkező önkéntes, írásos nyilatkozatot mellékel a 

pályázati anyaghoz, amelyben kifejezetten hozzájárul adatai kezeléséhez (őrzéséhez) egy 

későbbi időpontban megüresedő vagy létrejövő álláshely betöltése céljából. Az adatkezelés 

időtartama ez esetben sem haladhatja meg az egy évet. 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?  

Az e-mailen beérkező önéletrajzok/pályázatok esetében adatfeldolgozó a levelezési 

szolgáltatást biztosító ASIG Informatika Kft.; székhelye:  2030 Érd, Gém utca 13; adószáma: 

22793609-2-13; cképviseli: Buzeskó Zsolt ügyvezető; elérhetősége: +3670/940-1600 

 

Kelt: 2021. március 6.

 

 

 

 



NYILATKOZAT 

 

Alulírott ………………………………………………………….. (név) 

……………………………………………………………….. (cím), mint KÖMLŐ KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZATHOZ / AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT KÖLTSÉGVETÉSI 

SZERVHEZ álláspályázatot benyújtó természetes személy kijelentem, hogy az Adatkezelő 

közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos egyedi adatkezelési tájékoztatóit megismertem, 

ennek tudatában a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulásom adom 

ahhoz, hogy Adatkezelő munkatársai a pályázatban foglalt személyes adataim a pályázat 

elbírálásához szükséges mértkében megismerjék és kezeljék. 

Kelt: …….., ………………………………….. 

 

          Aláírás 

 

(nem kötelező): 

A fentieken túl hozzájárulásom adom ahhoz, hogy pályázati anyagom az Adatkezelő legfeljebb 

egy év időtartamra megőrizze, amennyiben pedig képesítésemnek megfelelő álláshirdetést 

bocsát ki, úgy pályázatom automatikusan benyújtottnak tekintse. 

 

Kelt: …….., ………………………………….. 

 

          Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


