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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A MUNKÁRA JELENTKEZŐK 

ADATKEZELÉSÉRŐL 

 

A Monori Tankerületi Központ 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen 

tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A 

folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés 

érintettjévé. 

 

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

 

Adatkezelő megnevezése: Monori Tankerületi Központ   

Adatkezelő adószáma: 15835310-2-13 

Adatkezelő székhelye: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28. 

 

Adatkezelő e-elérhetősége: monor@kk.gov.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  adatvedelem.monor@kk.gov.hu 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes 

adatainak kezelése. 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA 

OLVASZTJA, ELNYELI A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben a 

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulást (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt 

elnöki álláspont alapján) 

 

KEZELT ADATOK KÖRE: 

a szakmai önéletrajzban megadott adatok, melynek minimálisan elvárt tartalmi elemei: a pályázó neve, 

állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, betöltött beosztásra, 

munkakörre, szakmai tapasztalatra, végzettségre, szakképzettségre, készségekre, képességekre, 

kompetenciákra (nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre, járművezetési engedélyre) 

vonatkozó adatok. 

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 

JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

A Tankerület az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, 

hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben 

bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a 

Tankerületet, úgy a Tankerület jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró 

bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A személyes adatokat a Tankerület a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről meghozott döntés 

időpontjáig kezeli. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. 

Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat 

elbírálási határidejétől számított 90 napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni. 

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  
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az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 

Tankerület álláspályázatot a kozigallas.gov.hu weboldalon keresztül hirdet. Az intézmények helyben 

szokásos módon is hirdetnek állást.  

 

A Kjt. 20/A. § alapján közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan 

közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A 

pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a 

pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás 

betöltése pályázat alapján történik. 

 

A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való 

elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén 

harminc napnál - rövidebb nem lehet. Álláshirdetés esetén e határidőket a közzétételtől kell számítani. 

 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót 

a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója 

által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel 

rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-

testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör 

gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan 

napon belül, vagy első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony 

létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. 

 

Amennyiben az intézményekhez érkezik be önéletrajz, abban az esetben az adott intézmény az 

önéletrajzot továbbítja a Tankerület részére. A pályázókat az intézmény vezetője személyesen 

meghallgatja. A meghallgatást követően a pályázó felvételére az intézményvezető tesz javaslatot, 

amelyről a Tankerület igazgatója dönt. 

 

A papír alapú önéletrajzok irattározásra kerülnek, továbbá a Poszeidon iktató programba is rögzítésre 

kerülnek. 

 

A pályázatok kezeléséért és tárolásáért a Köznevelési és Humánpolitikai Osztály a felelős. 

 

A Tankerület gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és 

szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre 

juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 

ellen. 

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A Tankerület tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 

alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

 kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

 kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az 

azokkal elérendő célból a Tankerületnek már nincs rá szüksége, 

 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  

 tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 

ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNYOK 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
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annak ellenőrzése, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő 

vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA 

OLVASZTJA, ELNYELI A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben a 

GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges. (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján) A jogi 

kötelezettséget a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (4) –(5) 

teremti meg. 

 

KEZELT ADATOK KÖRE: 

kezeli a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy azon személyes adatait, amelyeket 

a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz [Kjt. 20. § (8)] 

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 

JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

A Tankerület az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, 

hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben 

bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a 

Tankerületet úgy a Tankerület jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró 

bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig [Kjt. 20. § (9)] 

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 

A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy 

büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, és – ha közalkalmazotti 

jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn kizáró okok. 

 

Az adatkezelőre törvényi előírás vonatkozik, mely alapján a jelentkező köteles bizonyítani, hogy 

büntetlen előéletű / nem áll büntetőeljárás hatálya alatt / nem áll meghatározott foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt. Ezt a Kjt. 20. § (4) írja elő. Az ennek való megfelelést bizonyítandó a jelentkezés során a 

jelentkező köteles a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatni. Az adatkezelő a 

következő adatokat rögzíti: a jelentkező azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó 

szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz, az ellenőrzés időpontja, ellenőrzést végző 

személyre vonatkozó adatok. Az erkölcsi bizonyítványról az adatkezelő fénymásolatot nem készít. Az 

adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti kötelező adatkezelés. Az adatokat az adatkezelő a 

a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig kezeli. 

 

Ezen szabályokról az adatkezelő a GDPR 13. cikk szerint elkészített és nyilvánosságra hozott 

tájékoztatójában tájékoztatja az érintetteket. 

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A Tankerület tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 

alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

 kérheti személyes adatainak helyesbítését, 



 

Nr.3. 

 

 kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az 

azokkal elérendő célból a Tankerületnek már nincs rá szüksége, 

 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  

 tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 

A Tankerület törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által 

meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, 

könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 

 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnknek címzett, jelen 

tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy 

személyazonossága igazolását követően a Tankerület erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást 

szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden 

más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy 

hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két 

hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma 

ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton 

tájékoztatjuk. 

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal 

élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.  

 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben 

tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. 

Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel
 
vegye fel a kapcsolatot! 

 


