
Dél-Budai Tankerületi Központ 

Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. 
Telefon: +36-1-795-8245 

E-mail: delbuda@kk.gov.hu 

Adatkezelési tájékoztató 

a Dél-Budai Tankerületi Központ által meghirdetett pályázatokhoz benyújtott önéletrajzok, a 

pályázatra jelentkezők adatainak kezeléséhez 

1. Adatkezelő megnevezése 

Név: Dél-Budai Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) 

Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. 

Telefon: +36 (1) 795-8245 

Honlap: https://kk.gov.hu/delbuda 

E-mail: delbuda@kk.gov.hu 

Képviselő: Hományi Tamás Márton 

Képviselő elérhetősége: e-mail címe: marton.tamas.homanyi@kk.gov.hu; telefonszáma: +36 

(1) 795-8148 

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

A Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselője: Szoboszlai Kata 

Elérhetőségei: e-mail címe: adatvedelem.dbtk@kk.gov.hu; telefonszáma: +36 (1) 795-8267 

3. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a Tankerületi Központhoz beérkező pályázatok elbírálása, a megfelelő 

pályázó kiválasztása, a munkaerőszükséglet kielégítése, a pályázók értesítése, jogviszony 

létesítése.  

A Tankerületi Központ megkéri a pályázót, hogy a pályázati felhívásban megjelölteken 

túlmenően további személyes adatokat ne adjon meg, valamint ne csatoljon pályázata mellé a 

pályázati kiírásban meg nem jelölt okiratokat. 

4. Az adatkezelés jogalapja 

A Tankerületi Központ adatkezelése a GDPR 6. cikk (1) e) pontján alapul, az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtásához szükséges, tekintettel a kormányzati igazgatásról szóló 2018. 

évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 82-84. §-aira és a Kit. 3. számú melléklet I/A. pont 

11. alpontjára, valamint a személyes adatok különleges kategóriáira tekintettel a GDPR 9. cikk 

(2) b) pontján alapul, az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, 

valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó 

kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges. 
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5. A kezelt adatok köre 

A cél elérése érdekében a Tankerületi Központ – a Pályázó által megadott, az önéletrajzban és 

annak megküldött mellékleteiben – a következő személyes adatokat kezeli: a pályázó családi 

és utóneve, születési neve; születési helye, és ideje; neme; anyja neve; család; állampolgársága; 

lakcíme/tartózkodási helye; önéletrajzon szereplő fénykép; elérhetősége (telefonszám, e-mail 

cím), képesítések másolati példánya, szakdolgozat/diploma minősítése; nyelvismeretre 

vonatkozó adatok (szintje, típusa, Europass önértékelési rendszer szerint); hatósági erkölcsi 

bizonyítvány adatai (sorszáma, kiállítás időpontja); szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok; 

tudományos publikációk, kutatások, tudományos fokozat esetén, annak minősítése; továbbá a 

közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati 

alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a 

kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 1. számú mellékletében szereplő adatokat. 

6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái1 

A Tankerületi Központ a kiválasztott pályázó foglalkozás-egészségügyi alkalmasságának 

megállapítása érdekében a vizsgálat lefolytatásának kezdeményezéséhez szükséges adatokat ad 

át a Prémium Medicina Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1115 Budapest, Keveháza utca 10.), Dr. 

Szegedi Adrián foglalkozás-egészségügyi szakorvos, háziorvos részére. 

A Tankerületi Központban a szakmai vezetői (tankerületi igazgató szakmai helyettese), 

valamint a főosztályvezetői és osztályvezetői álláshely betöltésére javasolt személy önéletrajza 

kifogástétel miatt továbbításra kerül a Klebelsberg Központ elnökének, az Emberi Erőforrás 

Minisztérium közigazgatási államtitkárjának, valamint a Miniszterelnökség közigazgatási 

államtitkárjának. 

A Tankerületi Központban az integritás tanácsadó kijelöléséhez és a kijelölés 

visszavonásához a felettes szerv vezetőjének és a rendészetért felelős miniszternek az előzetes, 

írásbeli egyetértése szükséges. Ennek megfelelően adattovábbítás történik a Klebelsberg 

Központ elnöke, az Emberi Erőforrás Minisztérium közigazgatási államtitkárja, továbbá a 

Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárja és az Alkotmányvédelmi Hivatal részére. 

Hibaelhárítási, fejlesztési feladatok ellátása során, személyes adatokhoz férhet hozzá a Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., amely adatfeldolgozóként kizárólagos és teljes körű 

infokommunikációs szolgáltatásokat nyújt az állami és kormányzati szervek számára. 

Az adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra. 

7. A személyes adatok tárolásának ideje 

A kiválasztási folyamatba bekerült pályázók esetében, a pályázat elbírálásáig, a ki nem 

választott pályázók esetében pedig a jelentkezési határidő lezárulásáig.  

Ha az adatkezelés célja megszűnt, a Tankerületi Központ törli a személyes adatokat tartalmazó 

pályázati anyagokat a GDPR 17. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.  

                                                           
1 GDPR 4. cikk 9. pontja 
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A postai úton megküldött pályázati anyagot a Tankerületi Központ visszaküldi a pályázó 

részére, az elektronikusan érkezett pályázati anyagok pedig törlésre kerülnek. A Tankerületi 

Központ törli továbbá annak a pályázónak, jelentkezőnek az adatait is, aki jelentkezését 

visszavonta. 

A nyertes pályázók önéletrajza a felvételi eljárás lefolytatása érdekében az illetékes 

személyügyi munkatárs részére átadásra kerülnek. A nyertes pályázók személyes adatainak 

kezelését a további, munkaügyi, személyzeti nyilvántartás tartalmazza. 

8. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 

A Tankerületi Központban kezelt személyes adatok tekintetében automatizált döntéshozatal és 

profilalkotás nem történik. 

9. Kötelező-e az adatszolgáltatás? 

Az adatszolgáltatás önkéntes. 

10. Az adatmegadás elmaradásának következménye 

Az adatok közlése nem kötelező, azonban a hiányos pályázati anyagot az adatkezelő nem tudja 

elbírálni, értékelni, ebből kifolyólag nem tud foglalkoztatási jogviszonyt kötni a pályázóval. 

11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a Tankerületi Központ 1. pontban 

megadott elérhetőségein keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e.  

Amennyiben van ilyen adatkezelés folyamatban, az érintett jogosult arra, hogy megismerje a 

következőket: 

 a Tankerületi Központ milyen személyes adatait;  

 milyen jogalapon;  

 milyen adatkezelési cél miatt; és  

 mennyi ideig kezeli; továbbá 

 a Tankerületi Központ kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 

adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;  

 milyen forrásból származnak a személyes adatai;  

 a Tankerületi Központ alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak 

logikáját, ideértve a profilalkotást is. 

A Tankerületi Központ az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a 

Tankerületi Központ köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó 

személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba 

történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosítását 

követően lehetséges. 
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A helyesbítéshez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken 

keresztül kérheti, hogy a Tankerületi Központ módosítsa valamely személyes adatát. 

Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a 

Tankerületi Központ a kérést haladéktalanul teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen 

értesíti az érintett személyt. 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott 

elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Tankerületi Központ a személyes adatai kezelését 

korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól 

elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben: 

 vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Tankerületi Központ arra az 

időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatokpontosságát); 

 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; vagy 

 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). 

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül 

saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja 

szerint a Tankerületi Központ a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt 

céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Tankerületi Központnak 

kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A törléshez való jog: A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor 

élhet a törléshez való jogával, ha a Tankerületi Központra ruházott közhatalmi jogosítványok 

gyakorlása keretében végzett, vagy a Tankerületi Központ közérdekű feladatainak 

végrehajtásához az adat nem szükséges.  

A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme 

nélkül nem valósítható meg, ezért a törlési kérelem e vonatkozásban nem teljesíthető. 

Jogorvoslathoz való jog: Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a személyes adatainak 

kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, panaszt tehet 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: 

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

 levelezési címe: 1363 Budapest Pf. 9. 

 telefonszáma: (+36 1) 394-1400 

 fax szám: (+36 1) 394-1410 

 honlap: https://naih.hu 

 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

https://naih.hu/
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Bírósági jogorvoslati lehetőség, a per elbírálása az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék, 

azaz a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó utca 27.) hatáskörébe tartozik. A per – az 

érintett választása szerint – lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is 

megindítható. 


