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1. Általános rendelkezések és elérhetőségek 
 

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik, 
amelyeket Önről az Esztergomi Tankerületi Központ (továbbiakban Tankerület) gyűjt és kezel. 
 
Név: Esztergomi Tankerületi Központ 
Székhely: 2500 Esztergom, Lőrinc utca 7. 
Adószám: 15839156-2-11 
Képviselő: Muszela Szabolcs Tankerületi igazgató 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Drahos Tamás 
E-mail: esztergom@kk.gov.hu, tamas.drahos2@kk.gov.hu  
Honlap: https://kk.gov.hu/esztergom 
 

2. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés – a kezelt adatok köre 
 

A kiválasztás során az adatkezelés a Pályázó pályázatának fogadásához, értékeléséhez, 
alkalmassága megítéléséhez, foglalkoztatási feltétel teljesülésének ellenőrzéséhez, személyes 
interjúk megszervezéséhez, megtartásához, a Pályázóval való kapcsolattartáshoz, értesítéséhez 
szükséges. 
 
a) családi és utónév 
b) születési hely, idő 
c) lakcím, telefonszám, e-mail-cím 
d) állampolgárság  
e) fénykép 
f) szakmai tapasztalat 
g) munkáltatói megnevezése, tevékenységi területe 
h) betöltött feladatkör 
i) időtartam 
j) iskolai végzettség, (szak)képzettség, képesítés  
k) képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével) 
l) képzés időtartama, végzés időpontja 
m) idegennyelv-ismerete (szintje, típusa) 
n) közigazgatási (rendészeti) vizsgák megszerzésének időpontja, oklevél száma, eredménye  
o) informatikai ismeretek 
p) egyéb, önkéntesen megadott adatok (pl. hobbi, érdeklődési kör) 
q) a munkaviszony megszűnésének módjait, indokait,  
r) erkölcsi bizonyítvány 
 
A Pályázókról a Tankerület a megtartott interjúk és elvégzett alkalmassági feladatok, tesztek 
során is keletkeznek személyes adatok, amelyek szintén a kezelt személy adatok közé tartoznak. 
 
Álláspályázatával kapcsolatosan kérjük, hogy kizárólag olyan személyes adatot bocsásson a 
rendelkezésünkre, melyek az általunk meghirdetett munkakör betöltéséhez és álláspályázata 
elbírálásához szükségesek. A Tankerület nem kér, illetőleg nem kezel olyan adatokat, melyek 
nem relevánsak az Ön alkalmazásához vagy az Ön alkalmasságának elbírálásához. Az Ön 
álláspályázata elutasításra kerülhet és a személyes adatait töröljük, ha a pályázatban megadott 
adatok nem szükségesek az álláspályázat elbírálásához. 



3. Az adatkezelés célja 
 

Kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása. Ennek 
keretében a felvételi eljárás során a beérkezett pályázatok feldolgozásához, a feltételeknek való 
megfelelés ellenőrzéséhez, az elbíráláshoz és az eredményekről való kiértesítéshez szükséges 
információk megismerése és ezen okokból való felhasználása. 
 

4. Az adatkezelés jogalapja 
 

Az Ön hozzájárulása, amelyet a jelentkezéssel ad meg [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]. Hozzájárulását 
bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentkezések elbírálásához és a megfelelő 
személy kiválasztásához elengedhetetlen az Ön által megküldött, illetve az általunk még bekért 
személyes adatok kezelése. 
 
A Jelölt az önéletrajzát személyesen, elektronikus úton, illetve megbízásából vagy rendelkezése 
alapján eljáró harmadik fél által közvetlenül a Tankerületnek eljuttatva adja meg. 

 
5. Az adatkezelés időtartama 

 
A Tankerület a Pályázó személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig, 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 kezeli. 
 
A Pályázónak lehetősége van arra, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tankerület a személyes 
adatait az álláspályázat lezárását követően adatbázisában további 2 évig tárolja. 
 
A 2 év letelte előtt a Tankerület megkeresheti a Pályázókat újabb 2 évre szóló adatkezelési 
hozzájárulás megadása céljából, és javasolja a Pályázóknak, hogy pontosítsák, aktualizálják 
adataikat. 
 
A Jelöltek az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják. Az adatok 
adatbázisból történő törlése vagy módosítása iránt a Pályázó bármikor kérelmet nyújthat be az 
esztergom@kk.gov.hu elektronikus e-mail címre küldött levélben. 
 

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás 
 

A kiválasztási folyamatban a Tankerület belső szabályzataiban erre feljogosított 
foglalkoztatottjai, testületei vehetnek részt, a Pályázó személyes adatait csak azok ismerhetik 
meg, akiknek az feladatuk ellátásához szükséges. A benyújtott pályázat tartalmát a Tankerület 
csak törvény rendelkezése alapján, annak hiányában csak a Pályázó belegyezésével közli 
harmadik személyekkel. 

 
7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 
7.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog 

 



Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a 
Tankerülettől, hogy tájékoztassa: 

 
 milyen személyes adatait,  

 milyen jogalapon,  

 milyen adatkezelési cél miatt,  
 milyen forrásból,  

 mennyi ideig kezeli,  

 a Tankerület kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait 

 
A Tankerület az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre 
küldött levélben teljesíti. 
 

7.2. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése 
 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan 
személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok 
kiegészítését. 
 
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, 
ha azok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett visszavonja 
hozzájárulását, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság 
vagy hatóság elrendelte. 
 
Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az 
adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való 
tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti. 
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok szükségesek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 
8. Jogorvoslati lehetőségek 
 

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet: 

 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon: (+36-1) 391-1400 
Telefax: (+36-1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet –annak 
közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat 



jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye 
szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 
Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van 
szüksége, akkor a 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást. 
 
Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai 
kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt a tamas.drahos2@kk.gov.hu elérhetőségen 
teheti meg. 
 

9. Kikötés 
 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre 
különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása 
nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az 
adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján. 

 
 


