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TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL  
LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI ÁLLÁSPÁLYÁZATRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN 

 
 
 

 
I. Tájékoztatjuk, hogy légiforgalmi irányítói álláspályázatra történő jelentkezésével kapcsolatban a HungaroControl 

Zrt. (székhely: 1185 Budapest, Igló u. 33-35., honlap: www.hungarocontrol.hu, e-mail: 
iranyito.karrier@hungarocontrol.hu, a továbbiakban: HungaroControl, Társaság) az alábbiak szerint kezeli 
személyes adatait:  

 
1) Karrieroldalon, elektronikus úton, valamint postai úton megadott adatok 
 

1. A kezelt adat:  
a. személyes adatok körében: az érintett keresztneve, vezetékneve, neme, születési dátuma (a korhatár 

megállapításához szükséges), telefonszáma, személyi igazolványának száma, e-mail címe, állampolgársága 
(ország) (EUROCONTROL FEAST teszt elvégzéséhez szükséges bemeneti adat, enélkül a teszt nem 
végezhető el, jelentkezési kritérium, hogy a jelentkező európai állampolgár legyen, anyanyelvi magyar 
nyelvtudással), anyanyelve; 

b. legmagasabb iskolai végzettsége körében: végzettség szintje, oklevelet kiadó intézmény neve, kar, szak, 
oklevél sorszáma; 

c. nyelvismeret körében: nyelvvizsga megnevezése, nyelvvizsga foka és típusa, bizonyítvány száma, 
honosítás száma; 

d. az érintett által rendelkezésre bocsátott önéletrajzban rögzített személyes adatok; 
e. információs csatorna körében: értesülés forrása (a kiválasztási és toborzási folyamatok fejlesztéséhez, 

megfelelő/hatékony kommunikációs csatornák azonosításához szükséges); 
f. bankszámlaszám; 
g. az érintett által rendelkezésre bocsátott motivációs levélben rögzített személyes adatok; 

 

2. Az érintettek köre:  
A légiforgalmi irányító képzésre jelentkező személyek; 
 

3. Az adatok forrása:  
Az online jelentkezési lap, valamint a csatolt önéletrajzban és motivációs levélben megadott adatok, 
elektronikus úton, valamint postai úton megküldött adatok (bankszámlaszám tekintetében); 

 
4. Az adatkezelés célja:  

a. Az 1) 1.a.-d. pont és g. pont esetén: az érintett pályázatának és rendelkezésre bocsátott adatainak az 
adatkezelő munkaerő-toborzási folyamataiban történő felhasználása, a légiforgalmi irányítói pozícióra 
való alkalmasságának előzetes megítélése;  

b. Az 1) 1. a.-e. pont esetén: a munkaerő-toborzást segítő statisztikák készítése, toborzási stratégiák 
optimalizálása (pl.: milyen korosztály jelentkezik, honnan értesülnek a jelentkezők a lehetőségről, mely 
toborzási csatornák a leginkább relevánsak); 

c. Az 1) 1. a.-c. pont esetén: az ismételt jelentkezések kiszűrése; 
d. Az 1) 1. a.-d. pontban meghatározott adatok tekintetében, munkajogi jogvita, vagy az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése, vagy személyiségi jogok megsértése miatt indított eljárás esetén: a 
HungaroControl jogi igényeinek érvényesítése; 

e. Az érintett keresztneve, vezetékneve, születési dátuma, e-mail címe, önéletrajza, valamint az 1) d. 
pontban meghatározott adatok esetén: sikertelen légiforgalmi irányítói pozícióra történő sikertelen 
jelentkezés esetén egyéb, a Társaság által meghirdetett pozícióra történő meghívás (külön hozzájárulás 
esetén); 

f. Az 1) 1. f. pont tekintetében a repülőorvosi alkalmassági vizsgálaton részt vett személyek részére az 
alkalmassági vizsgálat díjának megtérítése és ennek bizonyítása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 166. § (1) és 169. § (1) bekezdése szerinti megőrzési kötelezettség teljesítése; 

 
 

http://www.hungarocontrol.hu/
mailto:iranyito.karrier@hungarocontrol.hu
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5. Az adatkezelés jogalapja:  
a. A 4. a. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaságnak a légiforgalmi 

irányítás - mint a HungaroControl fő tevékenysége - tekintetében a megfelelő kompetenciákkal 
rendelkező jelölt kiválasztásához és beválásához fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja); 

b. A 4. b.  pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaság toborzást, kiválasztást 
és a beválást segítő statisztikák készítéséhez fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja); 

c. A 4. c. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaságnak az ismételt 
jelentkezések kiszűréséhez fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja); 

d. A 4. e. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: az érintett hozzájárulása (GDPR 
6. cikk (1) a) pontja); 

e. A 4. d. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaság jogi igényeinek a 
munkajogi jogvita, vagy az egyenlő bánásmód követelményének, vagy személyiségi jogok megsértése 
miatt indított eljárás során történő érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja); 

f. A 4. f. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaságnak a kiválasztást 
támogató repülőorvosi alkalmassági vizsgálat díjának megtérítéséhez, ennek bizonyításához, valamint a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) és 169. § (1) bekezdése szerinti megőrzési kötelezettség 
teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja). 

 
6. Az adatkezelés módja: 

a. Az adatok felhasználása: az adatok elemzése a jelentkezők légiforgalmi irányítói pozícióra való 
alkalmasságának előzetes megítélése, az érintett esetleges jövőbeni álláspályázatokon való részvételének 
biztosítása, a munkaerő-toborzást segítő statisztikák készítése, valamint - légiforgalmi irányító kiválasztás 
esetén - az ismételt jelentkezések kiszűrése; 

b. Az adatok tárolása: a HungaroControl honlapjának szerverén, illetve elektronikus úton a Humán Erőforrás 
Osztály szervezetfejlesztési SharePoint oldalán, valamint a HungaroControl által kifejezetten az 
álláspályázatokhoz kapcsolódó személyes adatok tárolására használt toborzási szoftverben; 

c. Az adatok törlése: a dokumentumok megsemmisítésével és törlésével, az adatkezelési időtartam lejártát 
követően. 

 
7. Adatkezelés időtartama:  

a. FEAST tesztet a kiválasztási folyamat során, vagy korábbi jelentkezéskor ki nem töltő jelentkezők 
esetében: 5 év (a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a, illetőleg a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. – 6:25. §-a alapján); 

b. FEAST tesztet a kiválasztási folyamat során, vagy korábbi jelentkezéskor kitöltő jelentkezők esetében: 10 
év. 

 
8. Adatfeldolgozó:  

A HungaroControl honlapjának szerverén tárolt adatok tekintetében a honlapot üzemeltető BigFish Internet-
technológiai Kft. az üzemeltetési tevékenység fennállása alatt (cím: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., honlap: 
www.bigfish.hu, e-mail: cafe@bigfish.hu). Mint a honlapot üzemeltető cég, a honlapot üzemelteti és ezen 
tevékenységével kapcsolatban valamennyi, a szerveren tárolt adathoz hozzáfér, a HungaroControl-al kötött 
szerződés megszűnéséig. 
 
A HungaroControl által használt HR toborzási szoftverben tárolt adatok tekintetében a Hireifyt üzemeltető Hireify 
Kft. (cím: 2045 Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40., cégjegyzékszám: 13-09-190859, honlap: https://hireify.hu/, 
e-mail: hello@hireify.hu.

http://www.bigfish.hu/
mailto:cafe@bigfish.hu
https://hrszoftver.hu/
mailto:hello@hrszoftver.hu
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2)  A FEAST teszt  
 

1. A kezelt adat:  
Név, regisztrációs kód, nem, életkor, teszt kitöltésének dátuma, telefonszám, e-mail cím, nemzetiség 
(EUROCONTROL követelmény), anyanyelv, a jelentkező által elvégzett FEAST teszt (Első Európai Légiforgalmi 
Irányító Felvételi Teszt/First European Air Traffic Controller Selection Test) részfeladatok eredménye; 
 

2. Az érintettek köre:  
A légiforgalmi irányító képzésre jelentkező személyek; 
 

3. Az adatok forrása:  
EUROCONTROL (az Európai Szervezet a Légi Navigáció Biztonságáért, Rue de la Fusée, 96, B-1130 Brussels – 
Belgium) „FEAST Service” elektronikus rendszere. Az EUROCONTROL jogilag adatkezelőnek minősül. Az adatok 
forrása az EUROCONTROL tekintetében az érintett, de a HungaroControl tekintetében az EUROCONTROL 
rendszere, amelyhez hozzáférést kap; 
 

4. Az adatkezelés célja:  
a. A légiforgalmi irányítói pozícióra való alkalmasság előzetes megítélése;  
b. Az érintett esetleges jövőbeni álláspályázatokban való részvételének biztosítása; 
c. A munkaerő-toborzást segítő statisztikák készítése; 
d. Az ismételt jelentkezések kiszűrése, 
e. Munkajogi jogvita, vagy az egyenlő bánásmód követelményének, vagy személyiségi jogok megsértése 

miatt indított eljárás esetén a HungaroControl jogi igényeinek érvényesítése; 
f. A tesztet kitöltő személyek regisztrálása az EUROCONTROL FEAST platformján, az EUROCONTROL által 

meghatározott adattartalommal; 
 
5. Az adatkezelés jogalapja:  

a. A 4. a. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaságnak a légiforgalmi 
irányítás - mint a HungaroControl fő tevékenysége - tekintetében a megfelelő kompetenciákkal 
rendelkező jelölt kiválasztásához és beválásához, valamint fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) 
pontja), 

b. A 4. b. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: az érintett hozzájárulása (GDPR 
6. cikk (1) a) pontja), 

c. A 4. c. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaság toborzást, kiválasztást 
és a beválást segítő statisztikák készítéséhez fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja); 

d. A 4. d. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaságnak az ismételt 
jelentkezések kiszűréséhez fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja), 

e. A 4. e. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaság jogi igényeinek a 
munkajogi jogvita, vagy az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárás során 
történő érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja), 

f. A 4. f. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaságnak a tesztet kitöltő 
személyek adatait érintő, az EUROCONTROL FEAST platformján, az EUROCONTROL előírásainak 
megfelelően történő adatrögzítési kötelezettség teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) 
pontja); 

 
6. Az adatkezelés módja: 

a. Az adatok felhasználása: az adatok elemzése a légiforgalmi irányítói pozícióra való alkalmasság előzetes 
megítélése, az érintett esetleges jövőbeni álláspályázatokban való részvételének biztosítása, a munkaerő-
toborzást segítő statisztikák készítése és az ismételt jelentkezések kiszűrése során (leíró statisztika pl. 
melyik alteszten hányan és milyen pontszámmal teljesítettek; korrelációszámítás különböző vizsgált 
teszteredmények között), 

b. Az adatok tárolása: elektronikus úton a Humán Erőforrás Osztály szervezetfejlesztési SharePoint oldalán, 
valamint a HungaroControl által kifejezetten az álláspályázatokhoz kapcsolódó személyes adatok 
tárolására használt toborzási szoftverben, 
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c. Az adatok törlése: az adatok megsemmisítésével és törlésével, az adatkezelési időtartam lejártát 
követően; 

 
7. Adatkezelés időtartama:  

a. FEAST tesztet a kiválasztási folyamat során, vagy korábbi jelentkezéskor ki nem töltő jelentkezők 
esetében: 5 év (a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a; illetőleg a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. – 6:25. §-a alapján), 

b. FEAST tesztet a kiválasztási folyamat során, vagy korábbi jelentkezéskor kitöltő jelentkezők esetében: 10 
év, az EUROCONTROL által alkalmazott megőrzési időnek megfelelően (lásd.: II.5.1.pont); 

 

8. Adatfeldolgozó:  
A HungaroControl által használt HR toborzási szoftverben tárolt adatok tekintetében a Hireifyt üzemeltető 
Hireify Kft. (cím: 2045 Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40., cégjegyzékszám: 13-09-190859, honlap: 
https://hireify.hu/, e-mail: hello@hireify.hu). 

 

https://hrszoftver.hu/
mailto:hello@hrszoftver.hu
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3) Pszichológiai teszt 
 

1. A kezelt adat:  
Az érintett neve, a szerződéses partner által a légiforgalmi irányító munkakörre validált online személyiségteszt 
(személyiségteszt) eredménye; 

 
2. Az érintettek köre:  

A légiforgalmi irányítói kiválasztási eljárásban részt vevő személyek; 
 
3. Az adatok forrása:  

A szerződéses partner által elektronikus úton megküldött teszteredmény és a vizsgáló eljárás eredménye; 
 
4. Az adatkezelés célja:  

a. A szerződő partner által a légiforgalmi irányító munkakörre validált online személyiségteszt eredményeinek 
a kiválasztási folyamatokban történő felhasználása, a jelentkező légiforgalmi irányítói pozícióra való 
alkalmasságának előzetes megítélése, 

b. A kiválasztást és a beválást segítő statisztikák készítése, 
c. Munkajogi jogvita, vagy az egyenlő bánásmód követelményének, vagy személyiségi jogok megsértése miatt 

indított eljárás esetén: a HungaroControl jogi igényeinek érvényesítése; 
 
5. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján: 

a. A 4. a. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaságnak a légiforgalmi 
irányítás - mint a HungaroControl fő tevékenysége - tekintetében a megfelelő személyiségjegyekkel és 
pszichológiai jellemzőkkel rendelkező jelölt kiválasztásához és beválásához fűződő jogos érdeke (a GDPR 
6. cikk (1) f) pontja); 

b. A 4. b. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaság kiválasztást és a 
beválást segítő statisztikák készítéséhez fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja); 

c. A 4. c. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaság jogi igényeinek a 
munkajogi jogvita, vagy az egyenlő bánásmód követelményének, vagy személyiségi jogok megsértése 
miatt indított eljárás során történő érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja); 

 
6. Az adatkezelés módja: 

a. Az adatok felhasználása: Az adatok elemzése a légiforgalmi irányítói pozícióra való alkalmasságának 
előzetes megítélése és a kiválasztást és beválást segítő statisztikák készítése során (leíró statisztikák pl. az 
egyes alskálák átlageredményének meghatározása; összehasonlító statisztikák pl. kiválasztott és nem 
kiválasztott jelentkezők közötti különbségek vizsgálata), 

b. Az adatok tárolása: elektronikus úton a Humán Erőforrás Osztály szervezetfejlesztési SharePoint oldalán, 
c. Az adatok törlése: a dokumentumok megsemmisítésével és törlésével, az adatkezelési időtartam lejártát 

követően; 
 

7. Adatkezelés időtartama:  
A kiválasztási folyamat lezárását követő 5 évig (a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a; 
illetőleg Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. – 6:25. §-a alapján); 
 

8. Adatfeldolgozó:  
A személyiségteszt kitöltését és értékelését biztosító elektronikus felületet működtető p2m Informatika 

Szolgáltató Kft. és a p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által alkotott konzorcium (cím: Budapest 

1062 Andrássy út 107. 2. emelet 9., honlap: https://p2m.hu/).

https://p2m.hu/
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4) Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
 

1. A kezelt adat:  
A vizsgálaton részt vevő személy neve, születési dátuma, állampolgársága, a minősítés besorolása, 
következő kötelező vizsgálat időpontja, az orvosi minősítés érvényességi ideje, az esetleges korlátozás 
ténye, bankszámlaszám; 
 

2. Az érintettek köre:  
A légiforgalmi irányító képzésre jelentkező személyek; 
 

3. Az adatok forrása:  
A jelentkező által elektronikus úton megküldött, a szakszolgálati engedély elnyeréséhez, illetve 
meghosszabbításához előírt repülő-egészségügyi alkalmasság hatósági minősítését igazoló okmányról 
készült fotó (orvosi minősítés); valamint postai úton megküldött bankszámlaszám; 

 
4. Az adatkezelés célja:  

a. A légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/340 
bizottsági rendelet IV. melléklet 2. szakaszában (ATCO.MED.A.030) meghatározott orvosi minősítés 
ellenőrzése annak érdekében, hogy csak a szakszolgálati engedély megszerzésére egészségügyileg 
alkalmas jelentkezők kerüljenek kiválasztásra, 

b. Munkajogi jogvita, vagy az egyenlő bánásmód követelményének, vagy személyiségi jogok 
megsértése miatt indított eljárás esetén a HungaroControl jogi igényeinek érvényesítése, 

c. A bankszámlaszám esetében a repülőorvosi alkalmassági vizsgálaton részt vett személyek részére 

az alkalmassági vizsgálat díjának megtérítése; 

 
5. Az adatkezelés jogalapja:  

a. A 4. a. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a légiforgalmi irányítói 
szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási 
eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő 
meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 
805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/340 bizottsági 
rendeletben (IV. melléklet 2. szakasz ATCO.MED.A.030) meghatározott, a gyakornok légiforgalmi 
irányító szakszolgálati engedély megszerzéséhez szükséges orvosi minősítésnek (megfelelés/meg 
nem felelés ténye) történő megfelelés kiválasztási folyamatban történő ellenőrzéséhez fűződő 
jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja), 

b. A 4. b. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaság jogi igényeinek 
a munkajogi jogvita, vagy az egyenlő bánásmód követelményének, vagy személyiségi jogok 
megsértése miatt indított eljárás során történő érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. 
cikk (1) f) pontja), 

c. A 4. c. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a bankszámlaszám 
esetében a Társaságnak a kiválasztást támogató repülőorvosi alkalmassági vizsgálat díjának 
megtérítéséhez fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja); 

 
6. Az adatkezelés módja: 

a. Az adatok felhasználása: az adatok elemzése a légiforgalmi irányítói pozícióra való alkalmasság 
előzetes megítélése, bankszámlaszám esetén átutalás teljesítése során; 

b. Az adatok tárolása: elektronikus úton a Humán Erőforrás Osztály szervezetfejlesztési SharePoint 
oldalán, valamint a toborzási szoftverben; 

c. Az adatok törlése: a dokumentumok megsemmisítésével és törlésével, az adatkezelési időtartam 
lejártát követően. 

d. A toborzási szoftverben tárolt adatok tekintetében 1 év. 
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7. Adatkezelés időtartama:  

a. A kiválasztási folyamat lezárását követően munkaviszonyt létesítő jelentkezők esetében a 
munkaviszony megszűnését követő 5 év, 

b. A kiválasztási folyamat lezárását követően munkaviszonyt nem létesítő jelentkezők esetében: 5 év 
(a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a, illetőleg a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6:22. – 6:25. §-a alapján); 

 
8. Adatfeldolgozó:  

A HungaroControl által használt HR toborzási szoftverben tárolt adatok tekintetében a Hireifyt 
üzemeltető Hireify Kft. (cím: 2045 Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40., cégjegyzékszám: 13-09-190859, 
honlap: https://hireify.hu/, e-mail: hello@hireify.hu). 

  

https://hrszoftver.hu/
mailto:hello@hrszoftver.hu
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5) Védelmi háttérellenőrzés 

 
1. A kezelt adat:  

Név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, a védelmi háttérellenőrzés eredménye; 
 

2. Az érintettek köre:  
A légiforgalmi irányító képzésre jelentkező személyek; 
  

3. Az adatok forrása:  
A háttérellenőrzés eredménye tekintetében a védelmi háttérellenőrzést végző Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóság és az Alkotmányvédelmi Hivatal, az egyéb adatok tekintetében az érintett; 
 

4. Az adatkezelés célja:  
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 67. § (12) b) pontjában és (13) bekezdésében előírt 
ellenőrzés; 

 
5. Az adatkezelés jogalapja:  

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 67. § (12) b) pontjában és (13) bekezdésében előírt 
jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja);  

 
6. Az adatkezelés módja:  

a. A háttérellenőrzés kezdeményezése elektronikus úton, a személyes adatok megküldésével a 
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság és az Alkotmányvédelmi Hivatal részére, 

b. A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság és az Alkotmányvédelmi Hivatal (mint a védelmi háttérellenőrzést 
végrehajtó szervek) által elektronikus úton megküldött - indokolást nem tartalmazó - eredmény 
megtekintése, papírlapon és elektronikusan történő tárolása, megsemmisítése és törlése; 

 
7. Az adatkezelés időtartama:  

A háttérellenőrzés eredményének a Társasághoz történő megérkezésétől számított 2 évig; 
 

8. Adatfeldolgozó: 
A HungaroControl az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 
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6) Assessment Center 
 

1. A kezelt adat:  
Az Assessment Centeren (csoportos kiválasztási módszer) történő részvétel során készített 
videófelvétel, a számítógépes tesztek eredménye, a jelentkező teljesítményéről készült értékelések, 
valamint az érintettek által beküldött motivációs levelek tartalma; 
 

2. Az érintettek köre:  
A légiforgalmi irányító képzésre jelentkező személyek; 

 
3. Az adatok forrása:  

Az Assessment Centeren (csoportos kiválasztási módszer) történő részvétel során keletkezett 
dokumentumok, felvételek, a számítógépes tesztek esetében a HungaroControl moodle felülete, 
valamint motivációs levél tekintetében az érintett; 
 

4. Az adatkezelés célja:  
a. A légiforgalmi irányítói pozícióra való alkalmasság előzetes megítélése,  
b. Az érintett esetleges jövőbeni álláspályázatokban való részvételének biztosítása; 
c. Kiválasztást segítő statisztikák készítése. 

 
5. Az adatkezelés jogalapja:  

a. A 4. a. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaságnak a 
légiforgalmi irányítás – mint a HungaroControl fő tevékenysége – feladatát ellátó szakszemélyzet 
kiválasztása során a megfelelő kompetenciákkal rendelkező jelölt kiválasztásához és beválásához 
fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja), 

b. A 4. b. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: az érintett hozzájárulása 
(GDPR 6. cikk (1) a) pontja), 

c. A 4. c. pontban meghatározott célból történő adatkezelés tekintetében: a Társaság kiválasztást és 
a beválást segítő statisztikák készítéséhez fűződő jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) f) pontja); 

 
6. Az adatkezelés módja: 

a. Az adatok rögzítése: videófelvétel készítése és a jelentkező teljesítményéről készült értékelések 
készítése, 

b. Az adatok felhasználása: az adatok elemzése a légiforgalmi irányítói pozícióra való alkalmasság 
előzetes megítélése, az érintett esetleges jövőbeni álláspályázatokban való részvételének 
biztosítása és a kiválasztást segítő statisztikák készítése céljából (leíró statisztikák pl. AC 
feladatokon elért átlageredmény és szórás meghatározása; összehasonlító statisztikák a 
kiválasztott és a nem kiválasztott jelöltek eredményei között), 

c. Az adatok tárolása: elektronikus úton a Humán Erőforrás Osztály szervezetfejlesztési SharePoint 
oldalán, az elméleti tesztek tekintetében a HungaroControl moodle felületén, valamint 
videofelvételek esetén jelszóval ellátott külső adathordozón a Humán Erőforrás Osztály zárható 
szekrényeiben, 

d. Az adatok törlése: a dokumentumok megsemmisítésével és törlésével, az adatkezelési időtartam 
lejártát követően; 

 
7. Adatkezelés időtartama:  

A kiválasztási folyamat lezárását követő 8 évig, amely a beválás vizsgálatához szükséges időtartam. 
Videófelvétel tekintetében a képzésre bejutott jelentkezők esetében 3 évig, a képzésre be nem jutott 
jelentkezők esetében 90 napig kerülnek megőrzésre a felvételek. A 3 év megőrzési idő szükségességét 
a későbbi, képzés alatti és a kiválasztás során nyújtott teljesítmény összehasonlítása, és az esetleges 
kiesési okok azonosítása indokolja; 
 

8. Adatfeldolgozó:  
A HungaroControl az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 
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II. Adatbiztonsági intézkedések 

 
1. Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adatokat a HungaroControl bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a 

kiválasztási eljárásban közreműködő munkatársak ismerhetik meg. Az adatokat a HungaroControl az Ön 
előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül - a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon 
alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével kizárólag az adatfeldolgozók részére adja át. 
 

2. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl az Ön által megadott személyes adatokat elektronikus formában, a 
székhelyén (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) található szervereken, valamint az adatfeldolgozó szerverein 
tárolja. A személyes adatai tárolásához az adatfeldolgozókon kívül a HungaroControl más cég szolgáltatását 
nem veszi igénybe. A személyes adatok kezelése során - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - 
olyan kockázatarányos adminisztratív és technikai védelmi intézkedéseket alkalmaz, amelyek megelőzik a 
személyes adatokhoz történő illetéktelen és jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok illetéktelen és 
jogosulatlan módosítását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, törlését, valamint biztosítják az 
ellenőrizhetőséget mind a manuális, mind az automatizált adatfeldolgozási folyamatok esetén. A 
HungaroControl biztosítja továbbá, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő adatok ne legyenek 
közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

 

 
III.  Jogok és jogorvoslati lehetőségek, kapcsolat 
 
1. Tájékoztatjuk, hogy jogában áll kérnie, hogy személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat 

a HungaroControl az Ön rendelkezésére bocsássa. A személyes adatokról másolatot kérhet, amennyiben a 
másolat igénylése nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolatok kérése első alkalommal 
díjmentes, minden további másolatért a HungaroControl adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat 
fel.  

 
2. Tájékoztatjuk, hogy kérheti személyes adatainak pontosítását, helyesbítését, vagy azok kiegészítését az Ön 

nyilatkozatával, amennyiben az adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.  
 
3. Tájékoztatjuk, hogy a Társaság a kezelt személyes adatot az Ön kérésére törli, ha:  

a) kezelése jogellenes,  

b) az adatkezelés célja megszűnt, vagy a cél eléréséhez az adatok további kezelése nem szükséges;  

c) Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

d) az adatok tárolásának jogszabály általi megengedett ideje lejárt;  

e) az adatok törlését jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendelte.  
 
4. Tájékoztatjuk, hogy kérelmére a HungaroControl korlátozza az adatkezelést, amennyiben Ön vitatja az 

adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett azok korlátozását kéri, ha 
az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli az adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 
védelméhez, valamint, ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és a tiltakozás elbírálása folyamatban van. 
Amennyiben a Társaság feloldja az adatkezelés korlátozását, úgy arról Önt előzetesen tájékoztatja.  
 

5. Tájékoztatjuk, hogy az Ön kérelmére a HungaroControl a hozzájárulása alapján, automatizált módon kezelt 
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja, vagy azokat – 
amennyiben ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelőnek továbbítja, illetve biztosítja az Ön 
részére a továbbítást. Tájékoztatjuk, hogy az adatok átadása vagy továbbítása nem biztosítható, ha az adatot 
törölni kell, vagy az adatkezelés közérdekből, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 
feladat végrehajtása céljából szükséges.  
 

6. Tájékoztatjuk, hogy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:  
a) a személyes adatok kezelése a HungaroControl jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.  
b) a személyes adat kezelése közvetlen üzletszerzés céljára, vagy közvetlen üzletszerzés célú profilalkotás 
céljából történik;  
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c) a személyes adat kezelése tudományos és történelmi kutatás céljából, vagy statisztikai célból történik, 
amelyre nem közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.  
Ha a Társaság a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

 
7. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés tekintetében bármikor visszavonhatja hozzájárulását, de a 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
8. Tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés eredményeként elszenvedett kárért, vagy személyiségi jogi 

sérelemért kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.  
 
9. A HungaroControl az Ön által benyújtott, az Önt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet, 

annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és döntéséről 
írásban, vagy – ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti.  

 
10. Amennyiben Ön adott évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet nyújt be, amelynek nem az 

az oka, hogy a Társaság mulasztása miatt az adatok helyesbítése, törlése    vagy korlátozása szükséges, a 
HungaroControl kérheti a kérelem teljesítésével kapcsolatos költségeinek megtérítését.  

 
11. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, vizsgálatot 

kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa 
utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36-1-3911400, 
honlap: www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A perre az adatkezelő székhelye szerint 
illetékes törvényszék illetékes azzal, hogy a per - választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

 
12. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Adatvédelmi Tisztviselője: dr. Fazekas Anikó (tel.: +36-30-851-2515, 

e-mail: dpo@hungarocontrol.hu). 
 

 

mailto:dpo@hungarocontrol.hu

