
Álláspályázatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Szegedi Városkép és Piac Kft. (6722 Szeged, Mars tér”M” Pavilon) (továbbiakban Adatkezelő vagy Társaság)
elkötelezett a mellett,  hogy az álláshirdetésre pályázó, vagy állásra önként jelentkező (továbbiakban Pályázó
vagy Érintett) személyes adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak, így különösen az Európai Parlament
és a Tanács 2016/679 Rendelet, és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelje.

Az Adatkezelő adatai

� Név: Szegedi Városkép és Piac Korlátolt Felelősségű Társaság
� Székhely: 6722 Szeged, Mars tér”M” Pavilon
� Adószám: 11099224-2-06
� Cégjegyzékszám: 06-09-003765
� Telefonszám: + 36 62 472 204
� E-mail: szvp@szvp.hu
� Adatvédelmi tisztviselő: dr. Varga Balázs (Ritek Zrt.)
� Adatvédelmi  tisztviselő  elérhetőségei:  6724  Szeged,  Huszár  u.  1.  tel.:  +36  62 421 605  e-mail:

dpo@ritek.hu

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az alábbi táblázat részletezi, hogy a toborzási eljárás során a Pályázó mely személyes adatait kezeljük, mi az
adatkezelés célja és jogalapja, valamint, hogy meddig őrizzük meg a Pályázó személyes adatait.

Kezelt  személyes  adatok
köre

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Megőrzési idő

Kapcsolattartási  adatok
(név,  cím,  telefonszám,  e-
mail cím)

Kapcsolatfelvétel,  kapcsolat-
tartás

Érintett  hozzájárulása,
Adatkezelő jogos érdeke

A  toborzás  lezárásáig,
hozzájárulás esetén a to-
borzást  követő  6  hóna-
pig, ill. hozzájárulás visz-
szavonásáig

Önéletrajzban  szereplő
egyéb  személyes  adatok
(születési hely és idő, anyja
neve,  állandó  lakcím,  tar-
tózkodási hely)

Az  adott  munkakör  betölté-
séhez szükséges alkalmasság
megítélése

Érintett  hozzájárulása,
Adatkezelő  jogos  érdeke
(megtalálja  az  alkalmas
személyt  a  munkakör  be-
töltéséhez)

A  toborzás  lezárásáig,
hozzájárulás esetén a to-
borzást  követő  6  hóna-
pig, ill. hozzájárulás visz-
szavonásáig

Tanulmányokra,  képesíté-
sekre,  szakmai  tapasztala-
tokra vonatkozó adatok, re-
ferenciaadatok

Az  adott  munkakör  betölté-
séhez  szükséges  végzettség,
szakami tapasztalat meglété-
nek felmérése és igazolása

Érintett  hozzájárulása,
Adatkezelő  jogos  érdeke
(megtalálja  az  alkalmas
személyt  a  munkakör  be-
töltéséhez)

A  toborzás  lezárásáig,
hozzájárulás esetén a to-
borzást  követő  6  hóna-
pig, ill. hozzájárulás visz-
szavonásáig

Az állásinterjún a  Pályázó
által megadott,  vagy a Pá-
lyázó értékelésére vonatko-
zó személyes adatok

Pályázó  alkalmasságának
megítélése, Pályázó értékelé-
se

Érintett  hozzájárulása,
Adatkezelő  jogos  érdeke
(megtalálja  az  alkalmas
személyt  a  munkakör  be-
töltéséhez)

A  toborzás  lezárásáig,
hozzájárulás esetén a to-
borzást  követő  6  hóna-
pig, ill. hozzájárulás visz-
szavonásáig

A Pályázó közösségi olda-
lon  létrehozott,  bárki  szá-
mára  hozzáférhető  és  a
megpályázott  munkakörrel
kapcsolatos  lényeges  adat,
információ  és  az  azokból
levonható következtetés

Segítség a meghirdetett/meg-
pályázott  munkakör  betölté-
séhez  szükséges  szakmai
végzettség,  képzettség  meg-
létének felmérésében.

Érintett  hozzájárulása,
Adatkezelő  jogos  érdeke
(megtalálja  az  alkalmas
személyt  a  munkakör  be-
töltéséhez)

A  toborzás  lezárásáig,
hozzájárulás esetén a to-
borzást  követő  6  hóna-
pig, ill. hozzájárulás visz-
szavonásáig



Felhívjuk  a  Pályázók  figyelmét,  hogy  az  önéletrajzban  különleges  adatot  (pl.:  faji  vagy  etnikai  származás,
politikai  vélemény,  vallási  vagy  világnézeti  meggyőződés,  egészségügyi  vagy  genetikai  adatok,  szexuális
irányultságra  vonatkozó  adatok,  szakszervezeti  tagságra  vonatkozó  adatok  stb.)  NE  adjanak  meg,  azokat
Társaságunk nem kezeli. 

Tájékoztatjuk  a  Pályázót,  hogy  a  Pályázóra  vonatkozó  adatkezelés  során  automatizált  döntéshozatal,
profilalkotás nem történik. 

Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
1. Ritek Zrt. 6724 Szeged, Huszár utca 1. 

Adatfeldolgozó az alábbi szolgáltatást biztosítja: tárhelyszolgáltatás (e-mail, webhosting)
Kezelt adatok köre: tárhely szolgáltatás (e-mail, webhosting, fájlszerver napi mentés) haszná-
lata során Adatkezelő által rögzített személyes adatok kezelése.
Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: 6724 Szeged, Huszár utca 1. 

Az Érintettek jogai

1. Tájékoztatáshoz való jog
Az  Érintettek  tájékoztatást  kérhetnek  személyes  adatik  kezeléséről,  valamint  kérhetik  személyes
adatainak  helyesbítését,  illetve  –  jogszabályban  elrendelt  adatkezelés  kivételével  –  törlését,  az
adatkezelés korlátozását, illetve tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen. Az Érintettet megilleti
az  adathordozhatósághoz  és  a  felügyeleti  hatósághoz  történő  panasz  benyújtásához,  valamint  a
jogorvoslathoz való jog Az Érintettek kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az
általa  megbízott  adatfeldolgozó  által  feldolgozott  adataikról,  az  adatkezelés  céljáról,  jogalapjáról,
időtartamáról,  az  adatfeldolgozó  nevéről,  címéről  és  az  adatkezeléssel  összefüggő  tevékenységéről,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat és a forrást, ahonnan az
adat  -  amennyiben nem az Érintettől  származik -  az  adatkezelő  tudomására jutott.  Az adatkezelő  a
kérelem benyújtását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, tömör,
átlátható,  érthető  és  könnyen  hozzáférhető  formában,  világos  és  egyszerű  nyelvezettel  adja  meg  a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. A Társaság költségtérítést állapíthat meg, illetve megtagadhatja a
kérelem alapján tett intézkedést, amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy -
különösen az ismétlődő jelleg szerint – túlzó.

2. Az Érintett hozzáféréshez való joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy a személyes adatainak a
kezelése  folyamatban  van-e  és  ha  ilyen  adatkezelés  folyamatban  van,  akkor  jogosult  arra,  hogy  a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljai,
- az érintett személyes adatok kategóriái,
- azon címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni

fogják,
- a személyes adatok tárolásának tervezettek időtartama,
- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga,
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
- adatforrásokra vonatkozó információk.

Az  adatkezelő  a  kérelem  benyújtásától  számított  legfeljebb  egy  hónapon  belül  adja  meg  a
tájékoztatást.  A hozzáférési  jog  gyakorlása  során  az  Érintett  arra  is  jogosult,  hogy  az  adatok
másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező Érintetti kérés hiányában –
az  adatkezelő  a  kért  információkat  elektronikusan  (pdf/DVD/CD  formátumban)  bocsátja
rendelkezésre.

1. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és
a hiányos adatok kiegészítését.

2. Törléshez való jog



Az  Érintett  az  alábbi  indokok  valamelyikének  fennállása  esetén  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon

kezelték,
- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és adatkezelésnek nincs más

jogalapja,
- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
- a  személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával

kapcsolatban került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
- személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az  Érintett  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  korlátozás  arra  az  időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
- az  adatkezelés  jogellenes  és  az  Érintett  ellenzi  az  adatok  törlését,  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,
- 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.

Ha  az  adatkezelés  korlátozás  alá  esik  a  személyes  adatokat  a  tárolás  kivételével  csak  az  Érintett
hozzájárulásával  vagy  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez,  vagy  más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.

1. Adathordozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

2. Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek  érvényesítéséhez  szükséges  kezelése  ellen.  Tiltakozás  esetén  az  adatkezelő  a  személyes
adatokat nem kezelheti tovább kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Érintett  érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

3. Hozzájárulás visszavonásának joga
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja.  A hozzájárulás
visszavonása  nem  érinti  a  visszavonás  előtt  a  hozzájárulás  alapján  végrehajtott  adatkezelés
jogszerűségét.

4. Jogorvoslathoz való jog
Ha  az  Érintett  úgy  ítéli  meg,  hogy  az  adatkezelő  általi  személyes  adatainak  kezelése  megsérti  a
mindenkor  hatályos  adatvédelmi  jogszabályok  rendelkezéseit,  jogorvoslatért  az  alábbi  szervekhez
fordulhat:



- Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz  (székhely:  1125  Budapest,  Szilágyi
Erzsébet  fasor  22/C.,  levelezési  cím:  1530  Budapest,  Pf.  5.,  email:  ugyfelszolgalat@naih.hu,
honlap:  www.naih.hu telefon: +36-1-391-1400). Az Érintettnek joga van más, - így különösen a
szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós
tagállamban létrehozott - felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

- Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez
is fordulhat.  

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő  számítástechnikai  rendszerei  a  Társaság  székhelyén  találhatók.   A Társaság  személyes  adatok
kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti,
hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,
- hitelessége és hitelesítése biztosított,
- változatlansága igazolható,
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
Adatkezelő  olyan  műszaki,  szervezési  és  technikai  intézkedésekkel  gondoskodik  az  adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi  szintet  nyújt.  Az  Adatkezelő  az  adatkezelés  során  megőrzi  az  adatok  bizalmasságát,
sértetlenségét és rendelkezésre állását, továbbá az adatkezelés teljes folyamatában biztosítja az adatok
sértetlenségének  és  rendelkezésre  állásának  zárt,  folytonos,  teljes  körű  és  kockázatokkal  arányos
védelmét.
Az  Adatkezelő  csak  olyan  adatfeldolgozót  vesz  igénybe,  akik  megfelelő  garanciákat  nyújtanak  a
vonatkozó  jogszabályokban  foglalt  követelményeknek  való  megfelelésért  és  az  Érintettek  jogainak
biztosítására végrehajtják a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket.
Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a benyújtott pályázati anyagot elektronikus és papír alapon tároljuk. A
papír alapú pályázati anyagot a Társaság székhelyén (6722 Szeged, Mars tér ”M” Pavilon) elzártan
tároljuk.  Az  elektronikus  formában  tárolt  pályázati  anyag  az  adatfeldolgozó  szerverén,  annak
székhelyén kerül megőrzésre.

Teendők kérdés esetén

Ha bármilyen kérdése merül fel vagy további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ad-
atkezelő ügyintézőivel vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel a fent megadott elérhetőségeken.

Szeged, 2018. október 1.  …………………………………………

Németh István
          ügyvezető igazgató

Alulírott  ………………………………………………….,  jelen  nyilatkozat  aláírásával  elismerem,  hogy  az
Adatkezelési tájékoztatót átvettem és a benne foglaltakat megismertem. 

Az alábbi négyzet bejelölése nem érinti a fenti nyilatkozatban foglaltakat. A hozzájárulás megadásával a Pályázó
a jövőbeni adatkezeléshez járul hozzá!  

qqqq Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a Szegedi Városkép és Piac Kft. a személyes adataimat a jövőbeni toborzási
eljárások során alkalmasságom megítélése céljából fél éven át az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint
megőrizze. Tudomásom van arról, hogy a jelen nyilatkozattal adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom,
anélkül, hogy az bármely állásra benyújtott jelentkezésemet hátrányosan érintené. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a visszavonás előtti, hozzájárulás alapján történő adatkezelés jogszerűségét.



Kelt Szeged, ……………………………

Pályázó olvasható neve:……………………………………………….

Pályázó aláírása:……………………………………………………….


