Tájékoztató az álláskeresők személyes adatainak az
NSZKK által történő kezeléséről
A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK), mint
adatkezelő ezúton tájékoztatja a kiírt álláshirdetésekre, pályázatokra, vagy
bármilyen más módon állásra jelentkezőket a személyes adataik kezeléséről a
jelentkezési és kiválasztási folyamat során.
Adatkezelő:
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK)
1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
e-mail: nszkk [kukac] nszkk.gov.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Nádor Rendszerház Kft – Sipos Győző
elérhetősége: dpo[kukac]nador.hu

1. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok forrása és köre
Az NSZKK az általa betölteni kívánt pozíciókra jelentkező álláskeresők
személyes adatait kizárólag csak abból a célból kezeli, hogy döntést hozhasson
az érintettel történő alkalmazotti jogviszony létesítéséről, és kizárólag azon
adatokat kezeli, amelyek ehhez feltétlenül szükségesek.
Az NSZKK kizárólag azon adatokat kezeli, amelyeket az álláskereső bocsátott
rendelkezésére, és nem kezel más forrásból szerzett adatokat, különösen nem
végez az érintettek közösségi oldalakon fenntartott profiljában szereplő adatok
vonatkozásában kutatást, és nem gyűjt és nem dolgoz fel ilyen forrásból
származó adatokat.
A kezelt adatok köre: a jelentkező neve, állampolgársága, lakcíme, kapcsolati
adatai: e-mail címe és telefonszáma, a betölteni kívánt munkakörre való
alkalmassághoz szükséges iskolai vagy tanfolyami végzettségre vonatkozó
adatok, oklevél kiállításának ideje és száma, az adott munkakörre vonatkozó
jogszabályi előírás esetén az erkölcsi bizonyítvány kiállításának időpontja,
száma és tartalma, az adott munkakörre vonatkozó jogszabályi előírás esetén
az egészségügyi alkalmasság ténye, valamint a jelentkező által önkéntesen
rendelkezésre bocsátott további adatok, különösen az önéletrajzban,
motivációs levélben leírt adatok, valamint a személyes meghallgatás esetén
létrejött adatok.
2. Az adatok kezelésének jogalapja
Az adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az érintett hozzájárulását a jelen adatkezelési tájékoztató áttanulmányozását
követően az ennek mellékletét képező Hozzájáruló nyilatkozat aláírásával ad

meg, amelyet pályázati anyagához csatoltan megküld az NSZKK részére. A
hozzájáruló nyilatkozat nélkül is ráutaló magatartással megadottnak kell
tekinteni a hozzájárulást, amennyiben az állásra jelentkezés céljából az
érintett megküldi az NSZKK részére a személyes adatait is tartalmazó
jelentkezését.
Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, vagy módosíthatja. A
hozzájárulása visszavonása esetén az NSZKK haladéktalanul törli az érintettel
kapcsolatban kezelt adatokat. A hozzájárulás módosítása esetén az NSZKK
kizárólag a módosított hozzájárulás alapján kezeli az adatokat.
A hozzájárulás visszavonása vagy módosítása a kiválasztási folyamat során
eredményezheti, hogy az állás pályázatot az NSZKK nem tudja érdemben
figyelembe venni.
3. Az adatok kezelésének folyamata
Az NSZKK részéről kizárólag azok a munkatársak ismerik meg az állásra
jelentkező által rendelkezésre bocsátott adatokat, akik a felvételi és
kiválasztási folyamatban részt vesznek.
Sikertelen pályázat esetén erről az érintett haladéktalanul értesítést kap, és a
rendelkezésre bocsátott dokumentumait az NSZKK az értesítéssel egyidejűleg
visszaküldi a részére, vagy ha azok rendelkezésre bocsátása elektronikus úton
történt, haladéktalanul törli azokat. Ha az NSZKK úgy látja, hogy a
későbbiekben sor kerülhet más pozíció felajánlására, úgy az érintett
hozzájárulását kell kérni az adatai további kezelésére az újabb állásajánlat
megtételéig, de nem tovább, mint 12 hónap.
Azon érintett személyes adatait, akivel az NSZKK jogviszonyt kíván létesíteni,
a kiválasztási folyamatot követően a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez
szükséges jogalapon, valamint jogi kötelezettség teljesítése jogalapon, az
alkalmazottak részére szóló részletes adatkezelési tájékoztatóban, továbbá az
NSZKK erre vonatkozó belső szabályzatában leírt módon kezeli tovább az
NSZKK.
4. Jogos érdek alapján történő további adatkezelés, érdekmérlegelési
teszt
Kivételesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelő döntés bizonyíthatósága
érdekében az NSZKK jogos érdekén alapuló adatkezelési jogalapon az
álláspályázatra beadott és annak elbírálásához felhasznált dokumentumok az
álláspályázatra vonatkozó döntést követő 3 év végéig megőrizhetők,
amennyiben a kiválasztásban részt vevő vezetők úgy döntenek, hogy az
szükséges.
Az NSZKK jogos érdeke, hogy jogvita esetén bizonyítani tudja, hogy a
kiválasztási folyamat során az egyenlő bánásmód követelményeinek eleget
tett, ennek érdekében a jelentkező hozzájárulása és önkéntes elhatározása
alapján rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az ilyen tartalmú vezetői
döntés esetén korlátozza, és azokat kizárólag abban az esetben kezeli, ha az
NSZKK ellen az egyenlő bánásmód megsértése miatt eljárás indul. A jogos

érdeken alapuló adatkezeléssel kapcsolatosan elvégzett érdekmérlegelési tesz
eredményeként megállapítható, hogy az adatok korlátozásával az érintett
szabadsága és jogai nem sérülnek, az adatok kezelése kizárólag kivételes
esetben, az adatkezelő jogainak megóvása miatt válik szükségessé, így a jelen
adatkezeléssel összefüggésben lévő érdekek – a biztosítékok, garanciák és
jogok érvényre juttatásával – arányosan korlátozzák a jelentkező személyhez
fűződő jogait. Az NSZKK jogos érdeke, mint jogalap jelen adatkezelés
vonatkozásában fennáll, ezért jelen adatkezeléssel érintett személyes adat az
érintett hozzájárulása nélkül is kezelhető.
5. Az adatkezelés biztonsága
Az NSZKK az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.
Az NSZKK a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt
adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással
biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és
az érintetthez rendelhetők.
Az adatkezelések során megőrzi:
a) a titkosságot: megvédi az adatokat és biztosítják, hogy csak az
férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az adatoknak és a feldolgozás módszerének
pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult
használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt
adatokhoz, azok rendelkezésre álljanak és ezt a célt a megfelelő
eszközökkel biztosítja.
Az NSZKK informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel
támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, és a számítógépes betörések ellen. Az NSZKK a
biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal
gondoskodik.
6. Adatok továbbítása, adatfeldolgozó
Az NSZKK az állásra jelentkezők adatait nem továbbítja, és nem alkalmaz
adatfeldolgozót ezen adatok kezelése során.
7. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az NSZKK az érintettet kérésére tájékoztatja személyes adatainak kezeléséről
és az adatkezelés körülményeiről. Az érintett erre irányuló kérésére
hozzáférést biztosít a kezelt személyes adataihoz és az adatkezeléshez
kapcsolódó információkhoz, amelynek keretében a vonatkozó jogszabályok
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formátumban átadja, illetve, az adatait egy másik, az érintett által erre kijelölt
adatkezelőnek továbbítja. Az érintett kérésére pontatlan adatait az NSZKK
helyesbíti, illetve kiegészíti. Az érintett kérésére az NSZKK törli azon személyes
adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt kötelezettség, vagy
nem áll fenn azok kezelésének vonatkozásában az NSZKK jogos érdeke, vagy
más jogalap. Az érintett kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé
tett esetekben személyes adatainak kezelését az NSZKK korlátozza.
Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság
(Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap:
http://www.naih.hu) részére címzett bejelentéssel a hatóság vizsgálatát
kezdeményezni arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelése
jogellenesen történik, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
Az érintett jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az
NSZKK ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per az érintett választása szerint az NSZKK székhelye szerint
illetékes Fővárosi Törvényszék, vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Alulírott,
……………………………………………………………………………………….(név),
………………………………………………………………………………………(lakcím),
nyilatkozom, hogy a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ részére megküldött
álláspályázatommal kapcsolatban a személyes adataim kezeléséhez
hozzájárulok.
Hozzájárulásom előzetes tájékoztatáson alapul, minden befolyástól mentes,
önkéntes elhatározásom szerint adom meg.
Kijelentem, hogy tájékoztattak arról, hogy hozzájárulásomat bármikor
visszavonhatom, módosíthatom, és tudomásul veszem, hogy a hozzájárulás
visszavonása vagy módosítása a kiválasztási folyamat során eredményezheti,
hogy az állás pályázatot az NSZKK nem tudja érdemben figyelembe venni.

Kelt, …………….., ……………év……………hó………..nap

………………………………………………………………..
aláírás

