ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATHOZ

Az Emberi Erőforrások Minisztérium által meghirdetett intézményvezetői munkakörre benyújtott
pályázatok elbírálása folyamán a pályázók személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységet végez a
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 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 szóló (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) – előírásainak betartásával az alábbiak
szerint:
1.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Megnevezése: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ,
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.
Elektronikus levélcím: szigetszentmiklos@kk.gov.hu
Telefon: (24) 795 255
2. Adatvédelmi tisztviselő:
neve: Pál Anita
cím: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari park 1/A.
E-mail cím: anita.pal@kk.gov.hu
3. Kezelt adatok köre:
3.1. A pályázó által a szakmai önéletrajzában közölt személyes adatok: családi és utóneve, születési
családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, tartózkodási
helye, telefonszáma, elektronikus levélcíme, fényképe, önéletrajza, legmagasabb iskolai
végzettsége(i), szakképzettsége(i), iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i),
valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai, tudományos fokozata,
idegennyelv-ismerete, képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre vonatkozó adatai,
3.2. legmagasabb iskolai végzettsége(i), szakképzettsége(i), iskolarendszeren kívüli oktatás keretében
szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok,
tudományos fokozata, idegennyelv-ismerete, képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre
vonatkozó okiratok másolata,
3.3. korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok: munkahely megnevezése, jogviszony típusának
megnevezése, beosztás, munkakör, jogviszony kezdő/befejező dátuma, a jogviszony megszűnésének,
3.4. hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), hogy a pályázó büntetlen előéletű, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2)
bekezdés d) pont és (2d) bekezdés szerinti büntető eljárás hatálya alatt nem áll, és a (2e) bekezdés
szerinti kizáró ok nem áll fenn vele szemben.
4. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja:
A személyes adatok kezelésének célja a benyújtott pályázat elbírálási eljárásának előkészítése és
lefolytatása.
A 3.2. pontokban nevesített személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pontja szerinti közfeladat-ellátás, figyelemmel a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésére.
A 3.1., 3.3. és 3.4. pont szerinti személyes adat kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)
pontja szerinti közfeladat-ellátás, figyelemmel a Kjt. 20. § (4) és (8) bekezdésére és 5. mellékletére.
5. Az adatkezelés időtartama:
Nemleges döntés esetén a pályázó személyes adatainak kezelése a Kjt. 20. § (9) bekezdése és a
20/A. § (7) bekezdés alapján a közszolgálati jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig
tart.
Intézményvezetői kinevezés esetén a közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő adatkezelésről külön
adatkezelési tájékoztatóban értesíti a munkáltató az érintettet.
Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni az érintett számára.
Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat
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elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és
személyes adatait törölni kell.
6. Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
tankerületi igazgatója és a Humánpolitikai Osztály vezetője fér hozzá. A személyes adatokat
tartalmazó iratok döntés előkészítésre továbbításra kerülnek a Klebelsberg Központ részére.
7. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:
7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog : Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes
adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az
adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést
vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon
belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
7.2. A helyesbítéshez való jog: Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.
7.3. A törléshez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
írásban kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés
jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a
kezelése.
7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi
személyes adatok pontosságát (a), az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését,
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását (b), az adatkezelőnek már nincsen szüksége a
személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez,
előterjesztéséhez vagy védelméhez (c), vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az
időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben (d).
7.5. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az közérdekből vagy jogos érdekből történik, ha közvetlen
üzletszerzés érdekében történik, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül
sor az adatkezelésre.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet az 1. pont szerinti elérhetőségen terjesztheti elő
személyesen, postai úton vagy elektronikusan. Az adatkezelő a kérelmet 30 napon belül megvizsgálja
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
8. Jogorvoslati lehetőség:
Amennyiben a pályázó megítélése szerint az adatkezelő általi adatkezelés nem felel meg a vonatkozó
jogszabályi követelményeknek, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
panasszal élni, illetve bírósághoz fordulni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon:+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
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