
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOKHOZ VALAMINT A
FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSRŐL

Intézményünk  –  az  EU  Általános  Adatvédelmi  Rendelete1 (a  továbbiakban  GDPR)  13.
cikkében  foglalt  előírásoknak  megfelelően  –  ezúton  tájékoztatja  az  általa  meghirdetett
álláspályázatra jelentkezőket, valamint pályázaton kívül önéletrajzot beküldő álláskeresőket (a
továbbiakban együtt: érintetteket) a pályázati  anyagok/önéletrajzok kezelésével kapcsolatos
adatvédelmi szabályokról. 

I. ADATKEZELŐ ADATAI

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Telefon:+36-42-315-722, 509-032, 414-141
Fax: +36-42-315-722
Elektronikus levelezési cím: info@josamuzeum.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Krak Anita 
Elérhetősége: adatvedelem@josamuzeum.hu

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A beérkezett  álláspályázatokban, illetve önéletrajzokban, valamint annak mellékleteiben  az
érintett  által  megadott  személyes  adatokat  a  munkaviszony  létesítésére  vonatkozó
feltételek vizsgálata és kiválasztási eljárás lefolytatása céljából kezeljük. Az elérhetőségi
adatokat  a kiválasztási  eljárás lefolytatásával kapcsolatos tájékoztatás nyújtása,  esetlegesen
további  adatok  bekérése  érdekében  kezeljük.  A  nyertes  pályázók  önéletrajzban  megadott
adatai szükségesek továbbá a foglalkoztatási jogviszony létesítéséhez2.  

Az adatkezelés  jogalapja:  Az álláspályázatban megadott  személyes  adatok kezelése  az
Intézményre ruházott közfeladatok ellátásához szükséges.3

Azon  adatok  esetében,  melynek  megadása  a  pályázati  kiírásban  nem  szerepelt  és  a
munkaviszony létesítésének nem feltétele, az adatok kezelésének jogalapja az érintett által a
pályázati anyag/önéletrajz benyújtásával tett önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.
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III. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJE

A személyes adatokat az álláspályázatok elbírálása során a kiválasztási eljárásban résztvevő
munkatársainkon kívül más személy nem ismerheti meg. 

Munkaviszony  létrehozása  céljából  a  kiválasztott,  nyertes  pályázók  személyes  adatait
Nyíregyháza  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Kulturális  Osztálya  részére
továbbítjuk (fenntartó), a státusz betöltésére vonatkozó intézményi kérelemmel egyidejűleg.

1Az 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 (GDPR)

2Ezen adatkört a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 5. melléklete tartalmazza.

3GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja), valamint – az érintettre vonatkozó különleges adatok kezelésének feltételeit  illetően, e jogalap
mellett – a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) és h) pontjai)

4GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, valamint 9. cikk (2) bekezdés a) pontja.
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IV. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE

A kiválasztási eljárásban sikertelenül szereplő pályázati anyagok megőrzésének ideje 1 év, az
érintettnek lehetősége van azonban bármikor személyes adatai törlését kérni, az V. pontban
foglalt módon. 

A sikeres pályázók anyagait az érintett személyes anyagában, a foglalkoztatási viszonyának
megszűnéséig őrizzük. 

V. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 
JOGAI

Intézményünk a GDPR 12-22. cikkeiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően biztosítja az
adatkezelésben érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogaik érvényesítését.

1. Az  adatkezelés  megkezdése  előtt  az  Adatvédelmi  tájékoztató  megismerhetőségével
(nyilvános közzétételével) biztosítjuk, hogy valamennyi érintett ingyenesen tájékoztatást
kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

2. Az  adatkezelésben  érintett,  jogosult  tájékoztatást  kapni  arról,  hogy  személyes
adatainak  kezelése  folyamatban  van-e,  és  ha  ilyen  adatkezelés  folyamatban  van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést, valamint tájékoztatást kapjon.

3. Jogosult  továbbá  arra,  hogy  kérésére  a  pontatlan  személyes  adatokat  helyesbítsük,
valamint, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4. Az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait, ha
jogszabályban  foglalt  feltételek  valamelyike  fennáll.  Az  érintett  adatát  nem  áll
módunkban törölni, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

5. Az  érintett  –  jogszabályban  meghatározott  esetben  –  tiltakozhat  a  személyes
adatkezelés  ellen,   ebben  az  esetben  a  személyes  adatokat  nem  kezelhetjük  tovább,
kivéve,  ha  az  adatkezelést  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.

6. Meghatározott  esetekben,  az  érintett  kérésére  a  személyes  adatok  kezelését
korlátozzuk, erre irányuló kérelem beérkezése esetén az adatokat csupán a jogszabályok
által meghatározott, korlátozott célokra használjuk fel. 

7. Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti,  az érintett jogosult arra, hogy
személyes  adatait  tagolt,  széles  körben  használt,  géppel  olvasható  formátumban
megkapja,  illetve  hogy  ezeket  az  adatokat  az  adatkezelő  közvetlenül  továbbítsa  egy
másik adatkezelő részére, ha

8. az  adatkezelés  hozzájáruláson  alapul,  vagy  olyan  szerződés  teljesítéséhez  szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél, és

9. az  adatkezelés  automatizált  módon  történik,  azaz  a  személyes  adatok  kezelésére
informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Adatvédelemmel  kapcsolatos  kérdésekben  az  érintettek  postai,  vagy  elektronikus
levélben fordulhatnak hozzánk az I. pontban megadott elérhetőségeinken.  A beérkezett
megkeresésekre  a  lehető  legrövidebb  időn  belül,  de  legkésőbb  30  napon  belül  írásban,
díjmentesen válaszolunk. Ez a határidő indokolt esetben 2 hónappal meghosszabbítható. A
határidő  meghosszabbításáról  az  érintettet  30  napon  belül  tájékoztatjuk.  Az  érintett
kérelmének  elutasítása,  vagy érdemi  intézkedés  elmulasztása  miatt,  az  érintett  élhet  a  VI.
pontban foglalt jogorvoslati jogával. 

Az  érintetti  jogok  gyakorlásával  kapcsolatos  szabályokról,  alkalmazandó  eljárási  rendről
további szabályokat a Jósa András Múzeum Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata
állapít meg.
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VI. JOGORVOSLAT

Amennyiben nem ért egyet a megkeresésére adott válaszunkkal, vagy panaszt kíván tenni,
joga  van  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz  (NAIH),  mint
felügyeleti  hatósághoz,  illetőleg  bírósághoz  (a  lakó-,  illetve  tartózkodási  hely  szerinti
törvényszékhez)  fordulni,  továbbá  joga  van  meghatározott  feltételek  fennállása  esetén
kártérítési illetve sérelemdíj iránti igényt előterjeszteni. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

Intézményünk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú
módosítására. Változás esetén a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató megismerhető a
www.josamuzeum.hu oldalon,  azonban  a  változások  nem  érintik  a  korábbi  adatkezelés
jogszerűségét. 

Kelt: Nyíregyháza, 2021. január 25.

Dr. Rémiás Tibor

    megyei hatókörű városi múzeumigazgató
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