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PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 

  8500 PÁPA, Fő u. 5. 

  Tel: 89/515-000  

   Fax: 89/313-989  

  E-mail: jegyzo@papa.hu  

              

Álláspályázatokkal kapcsolatos 

adatkezelési tájékoztató 

 

A Pápai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jelen adatkezelési tájékoztatóban 

foglaltak szerint kezeli az álláspályázatokra érkező önéletrajzokat és csatolt dokumentumokat (a 

továbbiakban: Önéletrajz). 

A Hivatal adatai: 

Székhely: 8500 Pápa, Fő u. 5. 

Képviselő: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Törzskönyvi azonosító: 429410 

Adószám: 15429410-2-19 

Telefon: 0689515023 

Email: jegyzo@papa.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Miklós Péter 

Adatvédelmi tisztviselő címe: info@doboskohidi.eu 

A Hivatalhoz emailen, postai úton vagy személyesen benyújtott önéletrajzok kezelése az alábbiak 

szerint történik:  

1. Az adatkezelés célja és jogalapja 

Az adatkezelés célja a Hivatal által meghirdetett pozíció betöltése, a pályázatot benyújtó személyek 

(továbbiakban Pályázó, vagy érintett) közül az erre megfelelő Pályázó kiválasztása, ennek során: 

- az érintett azonosítása, 

- az érintett Adatkezelőhöz benyújtott álláspályázatának Adatkezelő részéről történő 

elbírálása, 

- az érintett kiválasztási eljárásban történő részvétele, 

- a megfelelő készségekkel, szakmai tapasztalattal rendelkező érintett kiválasztása az 

Adatkezelő által meghirdetett pozícióra, 

- az érintettel történő kapcsolatfelvétel, valamint kapcsolattartás a kiválasztási folyamat során, 

- későbbi álláslehetőség felajánlása az érintett részére, amennyiben az érintettet az Adatkezelő 

nem választja ki a meghirdetett álláspozícióra. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az álláspályázatra jelentkezés esetében az érintett hozzájárulása, melyet a pályázati anyag 

elektronikus, vagy postai úton történő megküldésével, vagy annak személyes átadásával ad meg a 

Pályázó. 
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Köztisztviselői pályázat esetén az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése, mely 

esetben a jogszabályi kötelezettséget az adatkezelésre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 45. § írja elő. 

A Hivatal a Pályázó hozzájárulása esetén a később megnyíló pozíciókra lehetséges jelöltek adatai 

között a Pályázó adatait is tárolhatja, ebben az esetben az adatkezelés célja a toborzás 

megkönnyítése, jogalapja a Pályázó hozzájárulása. 

A Pályázó – amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul – bármikor jogosult visszavonni 

hozzájárulását, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását 

megelőzően végzett, adott adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelés feltételeit jelen tájékoztató rögzítí, mely elektronikusan elérhető a meghirdetett 

álláspályázatokban elhelyezett linken, a www.papa.hu honlapon, továbbá papír alapon, az 

Önkormányzati és Szervezési Osztályon.  

2. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek 

Az adatkezelő a Hivatal. 

Az érintett által benyújtott önéletrajzhoz kizárólag a jegyző, az Önkormányzati és Szervezési 

Osztály vezetője, és a személyügyi ügyintéző, továbbá a kiválasztásban részt vevő, jegyző által 

megbízott személy jogosult hozzáférni. 

3. A kezelt adatok köre 

A kezelt adatok: 

3.1 Munkavállalói és közalkalmazotti álláspályázatra jelentkezés esetében a jelentkező által, a 

pályázat során megadott személyes adatok (név, anyja neve, szakmai múltja, korábbi munkahelyei, 

stb…), elérhetőségi adatai (telefon, postacím). 

3.2 Köztisztviselői pályázat esetén a kezelt adatok köre a következő: személyes azonosító 

adatok (név, születési név, anyja neve, nem, születési hely, családi állapot, állampolgárság, állandó 

és ideiglenes lakcím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, honlap, fénykép); jelenlegi munkahelyre 

vonatkozó adatok (betöltött beosztás, munkakör); szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok (korábbi 

munkahelyek, beosztások, munkakörök, betöltésük időtartama); végzettségre- szakképzettségre 

vonatkozó adatok; készségekre, képességekre, kompetenciákra vonatkozó adatok (nyelvismeret, 

számítógép-felhasználói készségek, járművezetési engedély, katonai szolgálat) valamint az 

önéletrajzhoz csatolandó, az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket, illetve az 

álláspályázatban foglalt egyéb kiegészítő információkra vonatkozó adatok. 

4. A személyes adatok címzettjei 

Az adatok kezelése során a megadott személyes adatokat a Hivatal alkalmazásában álló erre 

feljogosított személyek, valamint a képviselőtestület tagjai ismerhetik meg. 

A jelen pontban írotton kívül adatokat harmadik félnek közalkalmazott esetén nem lehet 

továbbítani, azok tekintetében adatkezelőként a Hivatal jár el. 

 

5. Az adatkezelés időtartama 

A Hivatal a részére megküldött önéletrajzokat azok beérkezésétől kezdve a pályázati folyamat 

lezárultáig kezeli. 

Sikertelen pályázat esetén az Önéletrajzot, valamint a benyújtott dokumentumokat a Pályázó 

részére a Hivatal visszaküldi, további adatkezelést ezt követően csak korábban megadott külön 

hozzájárulás esetén végez a fent meghatározott célból az ilyen hozzájárulás visszavonásáig. 

http://www.papa.hu/
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A Hivatal sikeres pályázat esetében a kezelt adatokat a releváns jogviszony létrehozásához 

felhasználja és annak megfelelően kezeli. 

A Hivatal az érintett kérésére az adatainak kezelését haladéktalanul meg kell szünteti.  

 

6. A Pályázó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A Pályázó jogai gyakorlásához szükséges személyes azonosítása. Az azonosítás érdekében 

megadott személyes adatok nem haladhatják meg azon adatok körét, amelyet a pályázat során 

benyújott. 

A Pályázót az adatkezelés időtartamán belül az alábbi jogok illetik meg: 

6.1 Tájékoztatáshoz való jog  

A Pályázó jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, az ezzel 

kapcsolatos információra, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségek 

megismerésére. 

6.2.  A Pályázó hozzáférési joga 

A Pályázó jogosult arra, hogy a Hivataltól, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 

vonatkozóan, hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult 

arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

- az adatkezelés céljai, jogalapja; 

- azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják; 

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai; 

- a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, vagy az adatkezelés korlátozásához való jog 

tartalma; 

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására vonatkozó jog tartalma; 

- az adatkezeléssel összefüggő további információ. 

A Hivatal a kezelt személyes adatok másolatait – kérésére - az érintett Pályázó rendelkezésére 

bocsátja. 

6.3.  Helyesbítéshez való jog 

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Pályázó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes 

adatok kiegészítését. 

6.4. Törléshez való jog 

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal haladéktalanul törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat, a lenti feltételek fennállása esetén. 

A Hivatal haladéktalanul törli a Pályázó személyes adatait, ha 

- a Hivatalnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte, vagy 

kezelte; 

- a Pályázó hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- a Hivatal a Pályázó személyes adatait jogellenesen kezelte. 
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A Hivatalnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, 

ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, a 

Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes 

adatok esetében. 

Egyéb esetekben a törléshez való jog az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 

2016/679 rendelete 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 szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) vonatkozó fejezetei 

alapján gyakorolható. 

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

- a Pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Hivatal ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes és a Pályázó ellenzi az adatok törlését, helyette kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- a Hivatalnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Pályázó igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozása esetén a Hivatal a személyes adatokat tárolásuk kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, 

vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam 

fontos közérdekéből kezelheti. 

6.6.  Az adathordozhatósághoz való jog 

A Pályázó jogosult arra, hogy a Hivatal a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson 

alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait 

számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.  

6.7. Automatizált döntéshozatal 

A Hivatal nem folytat automatizált döntéshozatalt az álláspályázatok kezelése esetében. 

 

7. Jogorvoslat 

A Hivatal számára fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartja a Pályázó 

információs önrendelkezési jogát, ezért minden kérelemre jogszabálynak megfelelő módon és 

határidőn belül válaszol. Erre tekintettel a Pályázó a hatósági és bírósági igényérvényesítés előtt 

kezdeményezheti a Hivatalnál a kifogás mihamarabbi rendezését. 

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, a Pályázó 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti 

jogait 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a 

továbbiakban: NAIH, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat és panaszt tehet. 
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Joggyakorlásra irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárás 

Címzettek értesítése 

A Hivatal a helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesíti azokat a 

címzetteket, akikkel, illetve amelyekkel a Pályázó személyes adatait közölte, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul. A Pályázó kérésére a Hivatal tájékoztatást nyújt ezekről a címzettekről. 

Tájékoztatás módja, határideje 

A Hivatal az érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről 

legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül – ha a Pályázó másként nem kéri – 

postai úton tájékoztatást nyújt. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a 

kérelmek számára tekintettel – további 15 nappal meghosszabbítható. A Hivatal határidő 

meghosszabbításáról, annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon 

belül tájékoztatja a Pályázót. 

Amennyiben a Hivatal nem intézkedik a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított 

15 napon belül tájékoztatja a Pályázót ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a 

NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Ellenőrzés 

A Hivatal kivételes esetben, ha megalapozott kétségek merülnek fel a kérelmet benyújtó 

természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges 

információk nyújtását kéri. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való 

jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges. 

Tájékoztatás és intézkedés költségei 

A Hivatal az érintetti joggyakorláshoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok 

alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítja. 

Ha a Pályázó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – 

túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 

meghozatalával járó adminisztratív költségekre – a Hivatal jogosult ésszerű díjat felszámítani, vagy 

megtagadni a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. december 8. napjától hatályos. 

 

Pápa, 2022. december 7. 

 

        Dr. Nagy Krisztina 

         jegyző 
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Hozzájáruló nyilatkozat 

 

 

Az álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatót elolvastam és 

megértettem, az adataim kezeléséhez a pályázat lezárásáig 

 

 

hozzájárulok*    nem járulok hozzá* 

 

 

 

A pályázat lezárását követően az adataim további tárolását (pl. megüresedő pozíció 

betöltésének reményében) 

 

 

kérem *     nem kérem* 

 

 

 

 

Kelt:        --------------------------------- 

         aláírás 

 

*a megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 

 

 


