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Adatkezelési tájékoztató – munkakör betöltésére pályázók részére 

 

Adatkezelő azonosító adatai  

 

A Belváros – Lipótváros Egészségügyi Szolgálat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

általános adatvédelmi rendelete (GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi. CXXII. törvény (Infotv.) alapján az alábbiakban 

tájékoztatja az álláspályázatot benyújtókat a (továbbiakban: Érintett vagy Pályázó) a munkaerő-

kiválasztási folyamattal összefüggő személyes adatok kezeléséről:    

Adatkezelő megnevezése 

 

Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat 

Székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás u 14-16.  

Az Intézmény telefonszáma: +36 (1) 428 8100 

Az Intézmény email címe: info@BLESZ.hu 

Továbbiakban: BLESZ 

A BLESZ fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatóját, a jogszabályi környezet 

változása esetén, és saját belső szabályzatai változása okán megváltoztassa. Változás esetén – 

amennyiben az érinti a személyes adatok kezelését – a változás ténye előtt tájékoztatást nyújt 

az Érintettek számára. 

Adatkezelési tájékoztatónk célja 

 

Jelen tájékoztatás célja, hogy a BLESZ vezetői, orvosai, egészségügyi szakdolgozói, ügyintézői 

vagy egyéb munkakörére pályázók tájékoztatást kapjanak az őket érintő adatkezelésről. A 

tájékoztatási kötelezettségről 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) 13. cikke, továbbá az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Info tv.) 20. §-a rendelkezik.  

A BLESZ pályázati felhívásai, és minden közzétett álláshirdetése kapcsán a pályázati eljárás és 

kiválasztás lebonyolítása, a megfelelő Pályázó kiválasztása a munkakör betöltésére. A 

kiválasztás során az adatkezelés a Pályázó pályázatának fogadásához, értékeléséhez, 

alkalmassága megítéléséhez, foglalkoztatási feltétel teljesülésének ellenőrzéséhez, személyes 

interjúk megszervezéséhez, megtartásához, a Pályázóval való kapcsolattartáshoz, értesítéshez 

szükséges. 

A BLESZ a Pályázó alábbi személyes adatait kezeli: 

• családi és utónév 

• telefonszám 

• elektronikus levélcíme 

• postai címe 

• önéletrajz (az abban megadott adatok) 

• képmás (fényképes szakmai önéletrajz benyújtása esetén) 
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• motivációs levélben megadott személyes adatok, információk 

• erkölcsi bizonyítvány által tartalmazott adatok 

• aláírása (a benyújtott dokumentumokon szerepelhet) 

• végzettségre, képzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok 

• szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok 

• szakmai referenciákban rögzített adatok, ajánló levelek 

• személyes interjú során közölt adatok. 

A kezelt személyes adatok köre a betölteni kívánt munkakörönként eltérő lehet, tekintettel arra, 

hogy az alkalmazás feltételei is eltérőek lehetnek. 

Személyes adatait a Pályázó adja meg a BLESZ számára pályázatának benyújtásával, valamint 

a kiválasztási eljárás során. Amennyiben a BLESZ álláshirdetésre elektronikus állásportálon 

keresztül pályázik (pl. kozigallas.hu), az elektronikus állásportál továbbítja részünkre az Ön 

pályázatát, adatait.  

Irányadó jogszabályok 

 

A tájékoztatóban az alábbi jogszabályokra történik hivatkozás: 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

- a Közalkalmazottakról szóló 33. törvény (továbbiakban: Kjt.),  

- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. számú törvény (a továbbiakban: Mt.), 

- az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK - jelenleg még hatályos - irányelv (a 

továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv), illetőleg 

- az Európai Unió - 2018. május 25-től alkalmazandó - új általános adatvédelmi rendelete (a 

továbbiakban: GDPR). 

 

Kapcsolat a BLESZ egyéb szabályzataival 

 

Az adatkezelésre jogosultak körét a mindenkori Adatkezelési és adatbiztonsági 

szabályzatunknak megfelelően határozzuk meg, ezzel garantálva azt, hogy a személyes 

adatokhoz csak az férhet hozzá, aki a BLESZ-nél erre felhatalmazást kapott munkaköre vagy 

feladatellátása során. 

 

Adatkezelési tájékoztatónk hatálya 

 

A dokumentum hatálya kiterjed a BLESZ székhelyére, telephelyeire, bérleményeire, valamint 

az BLESZ által rendezett eseményeken. 

Értelmező rendelkezések, fogalommagyarázatok (EU) 2016/679 Rendelet alapján 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
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„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából;  

 „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt 

külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy 

azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet 

kapcsolni;  

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető;  

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 

határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 

az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;  

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyegyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 

tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 

címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;  

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;  

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez;  

„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; 
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„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a 

jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő 

társaságokat és egyesületeket is; 

„felügyeleti hatóság”: független közhatalmi szerv Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság 

 

Az adatkezelésre vonatkozó általános szabályok 

 

A BLESZ a személyes adatok kezelésére vonatkozó alábbi elveket tartja be (GDPR 5. cikk): 

(1) A személyes adatok:  

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 

végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);  

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék 

ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 

nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés 

(„célhoz kötöttség”);  

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg 

kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél 

hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok 

kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos 

és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az 

érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és 

szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);  

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).  

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie 

e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

Az adatkezelési jogalapok 

 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 

alábbi pontokban meghatározott jogalapok egyike teljesül:  

• Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés). 
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• Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 

fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés). 

• Az adatkezelés a vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a 

továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés). 

• Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló 

adatkezelés). 

• Az adatkezelés közérdekű vagy a vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: 

közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés). 

• Az adatkezelés a vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló 

adatkezelés). 

 

a) A BLESZ a Pályázó személyes adatait a – b) és c) pontokban írt esetek kivételével – a 

Pályázó BLESZ honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztató ismeretében tett 

hozzájárulása alapján kezeli (GDPR. 6. cikk (1) a). 

Hozzájárulását megadhatja a BLESZ honlapján közzétett nyilatkozat minta (a 

továbbiakban: Nyilatkozat) (1. sz. melléklet) kitöltésével, aláírásával és pályázati 

anyagával együttesen történő megküldésével is. 

b) Amennyiben pályázatának benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan küldi meg 

hozzájáruló nyilatkozatát (1. sz. melléklet), a BLESZ elektronikus levélben (vagy, ha 

email címet nem adott meg, akkor postai úton küldött levélben) felhívja Önt ennek a 

pályázatra nyitva álló határidőben történő pótlására, vagy ha ilyen határidő nem került 

megállapításra, akkor a felhívástól számított 15 napon belül kérjük pótolni a 

nyilatkozatot. Ha az előírt póthatáridőben sem érkezik be hozzájáruló nyilatkozata, a 

BLESZ pályázatát és valamennyi személyes adatát törli. A pályázatának BLESZ-hez 

történő érkezése és hozzájáruló nyilatkozatának BLESZ-hez érkezése közötti időben a 

BLESZ a Pályázó személyes adatait a BLESZ jogos érdeke alapján kezeli (GDPR. 6. 

cikk (1) f). 

Érdekmérlegelési teszt eredménye 

A BLESZ adatkezeléshez fűződő érdeke, hogy a hozzá álláspályázatot benyújtókkal ne 

veszítse el a kapcsolatot a benyújtott pályázat hiányossága miatt, hanem legyen 

lehetősége felhívni a Pályázó figyelmét a hiányosságra, kiegészítés szükségességére, és 

ezzel minél több Pályázó részvételét tudja biztosítani a kiválasztási folyamatban. A 

Pályázó tiltakozhat az adatkezelés ellen. A b) pont szerint tervezett adatkezelés 

vonatkozásában a BLESZ érdekmérlegelési tesztet (2. sz. melléklet) végzett melynek 

eredményeként megállapította, hogy a BLESZ adatkezelésihez fűződő érdeke az 

alkalmazott garanciák folytán az Érintettek személyes adatok védelméhez fűződő 

jogainak korlátozásával arányban áll, az adatkezelések vonatkozásában a GDPR 6. cikk 

(1) f) pontjában meghatározott jogalap fennáll.   

c) A BLESZ a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó Pályázó hatósági 

bizonyítvány által tartalmazott személyes adatainak kezelése a közalkalmazottakról 
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szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § -ban foglalt foglalkoztatási feltétel teljesülésének 

ellenőrzéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) c). 

Adatkezelés folyamata, módja  

 

Betölteni kívánt munkakör esetén – az arra vonatkozó szabályok szerint – a BLESZ a pályázati 

felhívást, álláshirdetést a Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) www.kozigallas.hu 

honlapján, a BLESZ honlapján (www.blesz.hu) honlapján, esetenként további helyeken teszi 

közzé (például elektronikus állásportálon). 

A BLESZ valamennyi közétett pályázati felhívás, álláshirdetés alapján a munkaugy@blesz.hu 

elektronikus levélélcímen fogadja a pályázatokat, ugyanakkor a BLESZ a pályázatok 

benyújtására esetenként megjelölheti további elektronikus levélcímét valamint azt a postai 

címet is, melyeken szintén fogadja a pályázatokat, valamint lehetővé teheti elektronikus 

állásportálon keresztül történő pályázást is. 

A nem konkrét álláspályázatra, álláshirdetésre a munkaugy@blesz.hu e-mailre önéletrajzot és 

kapcsolódó dokumentumokat, adatokat küldőket a BLESZ válaszlevélben értesíti a nyitott 

pozíciókról, beküldött önéletrajz és információk visszaküldésével azzal, hogy a BLESZ 

kizárólag közzétett pályázati felhívásban, álláshirdetésben megjelölt pozíciókra érkező 

pályázatokat vesz nyilvántartásba. 

A BLESZ az elektronikusan benyújtott pályázatokat elektronikusan, a postai úton vagy 

személyesen benyújtott pályázatokat papír alapon tartja nyilván. A papír alapon, elektronikus 

adathordozón benyújtott sikertelen pályázatokat a BLESZ a pályázó részére visszajuttatja, az 

elektronikus levélben érkező sikertelen pályázatokat három hónap múlva törli. Amennyiben a 

pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó pályázatát, adahordozót a pályázati 

elbírálás határidejétől számított kilencen napon belül nem veszi át, a BLESZ megsemmisíti 

azokat, a Pályázó személyes adatait törli.    

Az adatkezelés során nyilvántartott adatok köre:  

•  családi és utónév, 

• telefonszám, 

• elektronikus levélcíme, 

• postai címe, 

• önéletrajz (az abban megadott adatok), 

• képmás (fényképes szakmai önéletrajz benyújtása esetén), 

• motivációs levélben megadott személyes adatok, információk, 

• erkölcsi bizonyítvány által tartalmazott adatok, 

• aláírása (a benyújtott dokumentumokon szerepelhet), 

• végzettségre, képzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok, 

• szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok, 

• szakmai referenciákban rögzített adatok, ajánló levelek, 

• MOK kártya, 

• személyes interjú során közölt adatok. 

 

 

http://www.kozigallas.hu/
http://www.blesz.hu/
mailto:munkaugy@blesz.hu
mailto:munkaugy@blesz.hu
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Az adatkezelés időtartama:  

a) A BLESZ a Pályázó személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, de 

legfeljebb a pályázott munkakör kiválasztási eljárásának lezárását, azaz a kiválasztott 

Pályázóval történő szerződéskötés vagy a kiválasztási folyamat szerződéskötés nélküli 

lezárásáról való döntés napját követő munkanapig, illetve amennyiben a Pályázó az általa 

benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót nem veszi át, azt legfeljebb a 

pályázat elbírálási határidőjétől számított kilencven napig. 

b) Amennyiben a Pályázó hozzájáruló nyilatkozat nélkül, vagy hiányos hozzájáruló 

nyilatkozattal küldi meg a pályázati anyagát, a BLESZ a felhívásban közölt póthatáridő 

időtaralmáig kezeli azt. 

c) A BLESZ a közalkalmazotti jogviszony létesíteni szándékozó hatósági bizonyítványa által 

tartalmazott személyes adatait pályázat visszavonásáig, ha erre nem kerül sor,  - Pályázóval 

történő közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén – a Pályázó közalkalmazotti 

jogviszonya megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli. 

Sikertelen jelentkezés esetén a papírformátumú pályázati anyagokat a BLESZ az elbírálást 

követő kilencvenig napján megsemmisíti. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, 

személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidőjétől számított 

kilencven napon belül nem veszi át azt a BLESZ megsemmisíti. Az elektronikusan benyújtott 

levelekre ugyanez a törlési szabály alkalmazandó. 

A jogviszony létrejöttétől a foglalkoztatottakra vonatkozó adatkezelési szabályok 

érvényesülnek (04_BLESZ_adatkezelési tájékoztató).  

Amennyiben a pályázat elbírálása során az BLESZ-en döntés-előkészítő irat készül, akkor a 

pályázó nevét tartalmazó döntés-előkészítő iratot az BLESZ annak selejtezéséig tárolja. A 

személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás indoklás nélkül bármikor visszavonható.  

Betekintés, adattovábbítás, kezelt személyes adatokhoz hozzáférők köre  

A BLESZ itt meghatározott adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A személyes adatokat 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja. 

A kiválasztási folyamatba a BLESZ belső szabályzataiban erre feljogosított foglalkoztatottjai, vezetői 

vehetnek részt, a Pályázó személyes adatait csak azok ismerhetik meg, akiknek az feladatuk ellátásához 

szükséges. 

A benyújtott pályázat tartalmát a BLESZ csak törvényi rendelkezés alapján, annak hiányában csak a 

Pályázó beleegyezésével közli harmadik személyekkel. 

A BLESZ adatbiztonsággal kapcsolatos adminisztratív teendői 

 

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a BLESZ az elszámoltathatóság elvéből 

következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja 

követni, és igazolni tudja. 
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A BLESZ a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi 

nyilvántartásokat vezeti: 

• adattovábbítás nyilvántartása, 

• érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra a BLESZ által adott válaszok 

nyilvántartása, 

• hatósági megkeresések és arra a BLESZ által adott válaszok nyilvántartása, 

• pályázatok, önéletrajzok, hozzájáruló nyilatkozatok nyilvántartása, 

• munkaerő-felvétel döntéselőkészítő anyagának nyilvántartása, 

• adatvédelmi incidensek nyilvántartása. 

 

A BLESZ felelősségvállalása 

 

A BLESZ valamennyi munkatársának és adatfeldolgozással megbízott partnerének felelőssége, 

hogy az érintettek adatait a BLESZ szabályzataiban rögzített módon megfelelő biztonsági 

intézkedések mellett bizalmasan kezelje. 

Kapcsolatfelvétel adatvédelmi megbízottunkkal: 

Amennyiben a BLESZ adatkezelésével kapcsolatban problémája van, kérdése lenne, forduljon 

adatvédelmi megbízottunkhoz:  

Neve: Ujszászi Ferenc 

Elérhetőségei: +36 20 669 8402 / adatvedelmi.tisztviselo@BLESZ.hu 

 

Bírósághoz fordulás joga: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a BLESZ ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. A BLESZ székhelye szerint illetékes bíróság, vagy az érintett 

választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is. 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás: 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

Az adatkezelés biztonsága 

 

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden technikai és szervezési 

intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az 

adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa. A BLESZ számítástechnikai rendszerei és más 

adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál találhatók meg. Az adatok tárolása az 

Adatkezelő tulajdonában lévő szervereken, illetve papír alapú dokumentumok tárolása az 

Adatkezelő zárt irodahelyiségben történik. 

 

 

http://www.naih.hu/
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A BLESZ a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

 

A BLESZ az 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. 

A BLESZ a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 

érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt 

törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez 

rendelhetők. 

A BLESZ a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és 

szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az 

adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 

A BLESZ az adatkezelés során megőrzi 

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 

teljességét; 

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van 

rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 

kapcsolatos eszközök. 

 

A BLESZ informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, 

kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes 

betörések és a szolgáltatás megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról 

szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

 

Jogorvoslati lehetőségek 

 

Önt személyes adatait kezelése során a GDPR-ban, Infotv-ben meghatározott jogok illetik meg.  

Személyes adatainak Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogait az Adatkezelő 

Adatkezelési Tájékoztató elején az Adatkezelő azonosító adatai részben megadott 

elérhetőségein gyakorolhatja. Az Adatkezelő telefonon nem ad tájékoztatást az Érintett 

személyes adatairól, illetve nem fogad személyes adatokat érintő rendelkezéseket. Telefonon 

tehát csak általános tájékoztatás történik. 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását 

az adat felvételénél jelzett módon, illetve a BLESZ fenti elérhetőségein. 
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A hozzáférés joga – tájékoztatáshoz való jog (15. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz 

hozzáférést kapjon. 

Az érintett kérelmére a BLESZ, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az 

általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

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

intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. A BLESZ a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, 

közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E 

tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó 

tájékoztatási kérelmet a BLESZ -hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a BLESZ 

költségtérítést állapít meg. 

 

A helyesbítéshez való jog (16. cikk) 

 

A BLESZ a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak 

megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

 

Zárolás és megjelölés: 

A BLESZ zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló 

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt 

személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a 

személyes adat törlését kizárta. A BLESZ megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az 

érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége 

vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

 

A törléshez való jog (17. cikk) 

 

A BLESZ a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos 

vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem 

zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

elrendelte. 

Az elfeledtetéshez való jog (17. cikk) 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen 

elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa 

az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes 

adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 

törlését. 
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Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

feltételek valamelyike teljesül: 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Az adathordozhatósághoz való jog (20. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta (…). 

A tiltakozáshoz való jog (21. cikk) 

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén (21. cikk) 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 

ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha 

az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Eljárási szabályok 

 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll rendelkezésére. 

Amennyiben a BLESZ az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 

25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás 

indokait. 

A BLESZ a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá 

mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést 

mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
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A BLESZ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 

15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a BLESZ az érintett tiltakozásának megalapozottságát 

megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 

megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 

korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – 

annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A BLESZ az érintett adatát 

nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.  

Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a BLESZ egyetértett a 

tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

 

Kártérítés és sérelemdíj: 

 

A BLESZ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 

megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése 

esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben a BLESZ felel az 

adatfeldolgozó által okozott kárért is. A BLESZ mentesül a felelősség alól, ha a kárt az 

adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlanok idézte elő. A BLESZ nem téríti meg a kárt és nem 

követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog 

megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan 

magatartásából származott. 

 

Adatkezelési tájékoztatónk hatályba lépése és záró rendelkezések 

 

A BLESZ adatkezelési tájékoztatója 2020. október 15-től hatályos. 

Adatkezelő fenntartja annak jogát, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megváltoztassa. Erre 

különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása 

nem jelenti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az 

adatkezelő előzetesen közzéteszi.  

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 

2. számú melléklet: Érdekmérlegelési teszt az álláspályázaton nem nyert, illetve az 

állásajánlatot el nem fogadó pályázók személyes adatainak jogos érdeken alapuló 

adatkezeléséhez 
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1. sz. melléklet 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

 

 

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat: 

 

Alulírott ……………. (születési hely: …….. születési idő: ……….. anyja neve: …….. ) jelen 

nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat pályázati eljárással 

összefüggésben a Belváros – Lipótváros Egészségügyi Szolgálata nyilvántartsa és kezelje.  

A Belváros – Lipótváros Egészségügyi Szolgálat a nyilatkozat kitöltésétől kezdve a pályázati 

döntést követő 90 napig kezeli megadott személyes adataimat, melyeket a határidő lejártát 

követően megsemmisíti. Tájékoztatást kaptam arról is, hogy a személyes adataim kezeléséhez 

való hozzájárulásomat az eljárás szakaszában bármikor visszavonhatom.  

A Belváros – Lipótváros Egészségügyi Szolgálat honlapján elérhető 12_BLESZ_Adatvédelmi 

tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, azok ismeretében teszem meg jelen nyilatkozatomat. 

 

Budapest, 202 év        hó         nap 

 

 

       _____________________________ 

            pályázó aláírása 
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2. sz. melléklet 

  

Érdekmérlegelési teszt az álláspályázaton nem nyert, illetve az 

állásajánlatot el nem fogadó pályázók személyes adatainak jogos 

érdeken alapuló adatkezeléséhez  

 

Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató „adatkezelő azonosító adatai részben” 

részletezett adatkezelést jogos érdek jogalapon végzi, amelyhez kapcsolódóan az 

érdekmérlegelési tesztet az alábbiak szerint végezte el.  

1. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek azonosítása   

1/1. Adatkezelés célja   

Az adatkezelő a meghirdetett álláspályázaton nem nyert pályázók, valamint az állásajánlatot el 

nem fogadó pályázók személyes adatait abból a célból őrzi meg a meghirdetett állás betöltését 

követő 3 hónapon keresztül, hogy a pályázók által támasztott jogi igények érvényesítése során 

bizonyítási kötelezettségének eleget tudjon tenni.   

1/2. Jogos érdek bemutatása   

Az adatkezelő az álláspályázatok elbírálása során a pályázók által benyújtott önéletrajzok, 

motivációs levelek, és egyéb dokumentumok alapján végzi a kiválasztást. Ezen személyes 

adatok alapján dönti el, hogy sor kerül-e személyes interjúztatásra, majd személyes interjút 

követően azt is, hogy mely pályázónak ajánlja fel a meghirdetett pozíciót. Az adatkezelő az 

álláspályázatban részletezett kompetenciákkal rendelkező, azoknak mindenben megfelelő 

személyt választ ki a meghirdetett pozícióra. A kiválasztást követően azonban előfordulhat, 

hogy a pályázók a pályázatuk elutasítása, vagy a számukra nem megfelelő állásajánlat okán jogi 

igényeket támasztanak az adatkezelővel szemben. A jogi igények kezeléséhez és az esetleges 

peres, vagy hatósági eljárások során az adatkezelőnek szüksége van a pályázók által benyújtott 

pályázati anyagra annak érdekében, hogy bizonyíthassa az elutasítás okát a kiválasztásra nem 

kerülő pályázók esetén, illetve a felajánlott állásajánlat jogszerűségét az azt visszautasító 

pályázó esetén. Az adatkezelés jogalapja ezekben az esetekben az adatkezelő kényszerítő erejű 

jogos érdeke arra vonatkozóan, hogy a jogi igények vele szemben történő érvényesítése során 

teljesíteni tudja a bizonyítási kötelezettségét, és alá tudja támasztani a pályázó alkalmatlanságát, 

illetve a pályázó kompetenciájának hiányát, valamint az álláspályázatot visszautasító személy 

esetében az adatkezelő által tett ajánlat jogszerűségét.   

Megállapítás:   

A fentiek alapján az adatkezelő részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű 

és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.   

2. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata  

2/1. A cél eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre?   

A pályázaton nem nyert pályázók, és az állásajánlatot visszautasítók személyes adatainak 

kezelése feltétlenül szükséges a fent meghatározott adatkezelés céljának elérése érdekében, 

hiszen a pályázók felmerült kérdéseit nem tudja az adatkezelő megválaszolni, és a pályázó 
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igényeit nem tudja megvizsgálni, ha az állás betöltését követően haladéktalanul törli a pályázók 

személyes adatait.   

2/2. A cél eléréséhez rendelkezésre áll-e más alternatív megoldás?   

Az adatkezelőnek nem áll rendelkezésére olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, 

melynek segítségével a fentebbi célt adatkezelés nélkül tudná elérni.   

2/3. Milyen hátrányok érik a biztosítót, ha az adatkezelés nem történik meg?   

Amennyiben az adatkezelő az érintett adatait nem kezeli, úgy nem tudja megválaszolni a 

pályázók esetleges utólagos kérdéseit a kiválasztással kapcsolatban, mert nem tudja 

rekonstruálni, hogy ki miért nem került kiválasztásra az adott pozícióra, továbbá nem tudja a 

felajánlott pozíció feltételeit megindokolni az az iránt érdeklődő pályázóknak. Emellett, ha az 

adatkezelés nem történik meg, a pályázók jogi igényeinek érvényesítése során nem állna az 

adatkezelő rendelkezésére olyan bizonyíték, amelyet egy esetleges hatósági vagy peres eljárás 

során az állításai alátámasztására be tudna nyújtani az illetékes hatóság, bíróság felé.   

Megállapítás:   

A fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelő által meghatározott cél eléréséhez 

szükséges az adatkezelés.  

3. Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása   

3/1. Az adatkezelő kapcsolata az érintettekkel   

Az érintettek az adatkezelővel munkaviszonyt létesíteni kívánó vagy létesítő természetes, 

nagykorú személyek. Figyelembe véve a munkaerőpiacon jelentkező erős versenyt, az 

adatkezelő és az érintett között nincs alá- fölérendeltségi viszony.   

Az adatkezelő az érintett jogos érdekeit és ésszerű elvárásait hangsúlyozottan vette figyelembe 

a kiválasztási folyamatának kialakítása során.   

3/2. Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai:   

Az érintett ésszerű elvárása, hogy az adatkezelő a kiválasztási eljárás során a róla tudomására 

jutott adatokat kizárólag a cél elérése érdekében, a személyes adatok bizalmasságára, a 

magántitokra vonatkozó jogszabályi követelmények minden körülmény közötti betartásával 

végezze. Az érintett további jogos elvárása, hogy a kiválasztás során az adatkezelő a 

tudomására jutott elérhetőségi adatokat (az érintett külön hozzájárulása nélkül) ne használja fel 

az eredeti célokhoz nem kapcsolódó más célokra. Az érintett jogos elvárása továbbá, hogy a 

kiválasztási eljárás során kizárólag azon személyek férjenek hozzá az adatkezelő szervezetén 

belül a személyes adataikhoz, akik arra illetékesek.   

3/3. Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve:   

Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve.   

Megállapítás:   

A fentiek alapján az adatkezelő felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló 

érdekeket és jogokat.  
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4. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok:   

4/1. Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség   

A kiválasztási folyamat során az érintettől csak azon adatokat kéri el, melyek feltétlenül 

szükségesek ahhoz, hogy a pozícióra leginkább megfelelő személy kerüljön kiválasztásra. Az 

adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, azokon 

műveleteket csak azok végezhetnek el, akik számára munkakörükből kifolyólag ez szükséges, 

azaz a munkaügy munkatársai, a pozíciót meghirdető szervezeti egység vezetői, a munkáltatói 

jogkör gyakorlója (felvételt nyert személyek esetén) és az adatkezelő vezető tisztségviselői. Az 

adatkezelés során felhasznált adatok a meghirdetett pozíció betöltését követő 3 hónapig 

kerülnek megőrzésre, azt követően az adatkezelő törli a pályázati anyagokat.   

4/2. Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések   

Az adatokat az adatkezelő zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tárolja, és 

dolgozza fel.   

4/3. Tiltakozás az adatkezelés ellen   

Az érintett az adatkezeléssel szemben, az általa átadott adatok tekintetében, az adatkezelés 

során bármikor tiltakozhat. Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja és meg nem állapítja, 

hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Ezt követően, 

amennyiben az érintett által a tiltakozást megelőzően megadott adatok alapján jogi igény 

érvényesítésére sor került, úgy az adatkezelő – jogos érdekének kényszerítő ereje miatt – 

tiltakozás esetén is felhasználja bizonyítékként a szükséges dokumentumokat. A tiltakozás 

elbírálása során az adatkezelő megvizsgálja, hogy az érintett milyen tényt, körülményt, vagy 

méltányolható indokot sorakoztatott fel, (melyeket az adatkezelő az adatkezelési műveleteinek 

megtervezése során esetleg elmulasztott figyelembe venni), és szükség esetén a tiltakozást 

figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát. Az adatkezelő az így módosított 

adatkezelést valamennyi érintett viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés 

körülményeinek változásáról az érintetteket tájékoztatja.   

4/4. Tájékoztatás megvalósulása  

Az adatkezelő az adatkezelés körülményeiről az álláspályázatokra vonatkozó adatkezelési 

tájékoztatón keresztül tájékoztatja a pályázókat, amely az adatkezelő honlapján a 

www.opera.hu oldalon elérhető. Az adatkezelő jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési 

tesztet az adatkezelő honlapján a fenti címen elérhető oldalon közzéteszi.   

5. Az érdekmérlegelési teszt eredménye:   

5/1. Jogos érdek fennállása   

Az adatkezelő vitathatatlan érdeke, hogy a meghirdetett álláspályázaton nem nyert pályázók, 

valamint az állásajánlatot el nem fogadó pályázók személyes adatait is kezelhesse a pozíció 

betöltését követő 3 hónapon keresztül annak érdekében, hogy a pályázók által támasztott jogi 

igények érvényesítése során bizonyítási kötelezettségének eleget tudjon tenni, és a szükséges 

iratok a rendelkezésére álljanak.   
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5/2. Adatkezelés szükségessége   

A cél elérése érdekében a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen.   

5/3. Arányosság   

Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges és arányos módon 

korlátozható. Az adatkezelő érdeke a meghirdetett álláspályázaton nem nyert pályázók, 

valamint az állásajánlatot el nem fogadó pályázók (Álláspályázatokra vonatkozó adatkezelési 

tájékoztatóban megjelölt) személyes adatainak kezelése a jogi igények érvényesítése 

érdekében. Tekintve, hogy a kezelt személyes adatok csak a cél érdekében és a cél eléréshez 

szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre és felhasználásra, azokhoz csak szűk és a feltétlenül 

szükséges körben férhetnek hozzá, az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságos 

megőrzéséről, valamint figyelembe vette az érintett érdekeit, jogait, és ésszerű elvárásait, így a 

kívánt cél elérése érdekében arányos az érintett információs önrendelkezési jogának 

korlátozása. A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem jelent 

szükségtelen és aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy szabadságaira 

nézve. Az érintett már a személyes adatok rögzítése előtt megismeri az adatkezelés 

körülményeit, és az őt megillető jogokat. Az érintett az adatkezelés ellen tiltakozhat. A fenti 

mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz 

indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az adatkezelő jogos érdeke az 

adatkezelés jogalapjául szolgálhat.   

 

 

 

 

 


