
TÁJÉKOZTATÁS 
SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL ÁLLÁSPÁLYÁZATRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN 

I. Tájékoztatjuk Önt, mint érinte5et, hogy az álláspályázatra történő jelentkezéséhez személyes adatainak 
kezelése szükséges, az alábbiak szerint: 

1. MELY ADATAIT FOGJUK KEZELNI? 
Az adatkezelő által kezelt adatok köre: 
a) on-line jelentkezéskor megado5 személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, születési dátuma, e-mail címe;  
b) az érinte5 által rendelkezésre bocsáto5 önéletrajzban és moHvációs levélben rögzíte5 személyes adatok;  
c) információs csatorna körében: az álláspályázatról történő értesülési forrás;  

Amennyiben az ado5 pozíció betöltéséhez szükséges, úgy továbbá:  
d) szakmai alkalmassági teszt eredménye;  
e) angol nyelvtudást felmérő on-line teszt eredménye;  
f) strukturált szakmai interjú eredménye;  
g) pszichológiai profil (teszt) eredménye; 

2. KI LESZ AZ ÖN ADATAINAK KEZELÉSÉRE ÉS FELDOLGOZÁSÁRA FELJOGOSÍTVA? 
Az adatkezelő:  
HungaroControl Zrt. (székhely: 1185 Budapest, Igló u. 33-35., honlap: www.hungarocontrol.hu, e-mail: 
karrier@hungarocontrol.hu); 

Az adaLeldolgozók:  
A HungaroControl honlapjának szerverén tárolt adatok tekintetében a honlapot üzemeltető BigFish Internet-
technológiai K[. az üzemeltetési tevékenység fennállása ala5 (Cím: 1066 Budapest, NyugaH tér 1-2., Honlap: 
www.bigfish.hu, E-mail: cafe@bigfish.hu).  

A HungaroControl által használt HR toborzási szo[verben tárolt adatok tekintetében a HRSzo[vert üzemeltető 
HRSzo[ver K[. (Cím: 2045 Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40., Cégjegyzékszám: 13-09-190859, Honlap: h5ps://
hrszo[ver.hu/ E-mail: hello@hrszo[ver.hu). 

3.MILYEN FORRÁSBÓL SZÁRMAZNAK A KEZELT ADATOK? 
Az érineUől az alábbiakban megadoUak szerint: 
a) az 1. a) pontban meghatározo5 adatok tekintetében: az online jelentkezéskor kitöltö5 jelentkezési lap;  
b) az 1. b) pontban meghatározo5 adatok tekintetében: az online jelentkezéskor csatolt önéletrajz és moHvációs 
levél;  
c) az 1. c) pontban meghatározo5 adatok tekintetében: online jelentkezéskor kitöltö5 jelentkezési lap;  
d) az 1. d) pontban meghatározo5 adatok tekintetében: a jelentkező által kitöltö5 tesztlapok;  
e) az 1. e) pontban meghatározo5 adatok tekintetében: a jelentkező által kitöltö5 on-line teszt eredményét 
összefoglaló dokumentum;  
f) az 1. f) pontban meghatározo5 adatok tekintetében: az interjú eredményét összefoglaló interjúlapok;  
g) az 1. g) pontban meghatározo5 adatok tekintetében: a HungaroControl megbízásából pszichológiai 
vizsgálatot végző cég által összeállíto5 teszt eredménye, vagy a cég által megküldö5 összefoglaló dokumentum. 
A vizsgálatot végző cég megnevezéséről és az adatkezelés részleteiről az érinte5ek az adatkezelést megelőzően 
részletes tájékoztatást kapnak. 

4. MIRE HASZNÁLJUK AZ ÖN ADATAIT? 
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Az adatkezelés célja:  
a) az álláspályázat elbírálása, a kiválasztási folyamat lebonyolítása, a kiválasztásról szóló megalapozo5 döntés 
meghozatala az 1. a), b), d), e), f), g) pontok tekintetében; 
b) az érinte5 esetleges jövőbeni álláspályázatokon való részvételének biztosítása, a jelöltadatbázisba történő 
regisztráció az 1. a), b), d), e), f), g) pontok tekintetében;  
c) az adatkezelő munkaerő-toborzási folyamatainak fejlesztése az 1. c) pont tekintetében; 
d) a pályáztatás/kiválasztás kapcsán annak jogszerűségét megkérdőjelezése esetének kezelésére az 1. a), b), d), 
e), f), g) pontok tekintetében. 

5. MILYEN ALAPON KEZELJÜK AZ ÖN ADATAIT? 
Az adatkezelés jogalapja:  
A 4. a)-b) pontokban meghatározo5 célból kezelt adatok esetén az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) pont 
alapján. 

A személyes adatok felvétele és kezelése az érinte5 önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet az érinte5 a 
www.hungarocontrol.hu weblapon, a jelen tájékoztatóban foglaltak megismerésének igazolásával, a 
jelölőnégyzetek kipipálásával ad meg. 

Amennyiben az adatkezeléshez nem járul hozzá, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy a kiválasztási folyamatban 
nem vehet részt. 

A 4. c)-d) pontokban meghatározo5 célból kezelt adatok esetén a HungaroControl jogos érdeke a GDPR 6. cikk 
(1) f) pont alapján. 

6. MEDDIG KEZELJÜK AZ ÖN ADATAIT? 
Adatkezelés időtartama: 
a) az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatok esetében a pályázat elbírálásáig, kivéve, ha hozzájárulását ezt 
megelőzően visszavonta. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely azonban nem érinH a visszavonás elő5 
a hozzájárulás alapján végze5 adatkezelés jogszerűségét; 
b) amennyiben Ön hozzájárult a jelöltadatbázisba történő felvételéhez a jövőbeni álláspályázatokon való 
részvétele céljából, akkor a kiválasztási eljárás lezárását követő 1 évig, illetve hozzájárulása visszavonásáig, 
c) jogos érdek alapján kezelt adatok esetében 1 évig. 

A jogos érdek jogalappal történő adatkezelés esetén Ön, mint érinte5 jogosult arra, hogy a saját helyzetével 
kapcsolatos okból bármikor Hltakozzon személyes adatainak fenH kezelése ellen, Hltakozása esetén az 
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheH tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival, szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak. 

7. MI AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA ÉS MÓDJA? 
Az adatkezelés módja:  
a) az adatok felhasználása: az adatok elemzése a jelentkezők ado5 pozícióra való alkalmasságának előzetes 
megítélése, a kiválasztási folyamat lebonyolítása, a kiválasztásról szóló megalapozo5 döntés meghozatala, az 
érinte5 pályázatának és rendelkezésre bocsáto5 adatainak az adatkezelő munkaerő-toborzási folyamataiban 
történő felhasználása, az érinte5 esetleges jövőbeni álláspályázatokon való részvételének biztosítása, a 
jelöltadatbázisba történő regisztráció;  
b) az adatok tárolása: elektronikusan a HungaroControl által kifejeze5en az álláspályázatokhoz kapcsolódó 
személyes adatok tárolására használt toborzási szo[verben, a papíralapú dokumentumokat az irodákban 
található zárható szekrényekben;  
c) az adatok törlése: a dokumentumok törlésével, az adatkezelési időtartam lejártát követően.  
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II. KIK LÁTHATJÁK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? 
Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adatokat a HungaroControl bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a 
kiválasztási eljárásban közreműködő munkatársak ismerheHk meg. Az adatokat a HungaroControl az Ön előzetes 
tájékoztatása és hozzájárulása nélkül - a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló 
kötelező adatszolgáltatás kivételével - harmadik személy részére nem adja át. 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatai tárolásához a HungaroControl Zrt. a HRSzo[ver K[. 
szolgáltatását veszi igénybe. A személyes adatok kezelése során - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően - olyan kockázatarányos adminisztrakv 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 automaHzált adaleldolgozási folyamatok esetén. A 
HungaroControl Zrt. biztosítja továbbá, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő adatok ne legyenek 
közvetlenül összekapcsolhatók és az érinte5hez rendelhetők. 

III. MILYEN JOGOSULTSÁGOK ILLETIK MEG ÖNT? 
1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az adatkezelés 
körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és 
meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illeHk meg, és az 
adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat; 

2. A személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor megkérdezheH az adatkezelőtől, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá kérheH, hogy 
személyes adatairól másolatot kapjon, a másolatok kérése első alkalommal díjmentes, minden további 
másolatért a HungaroControl adminisztrakv költségeken alapuló díjat számíthat fel; 

3. Személyes adatai helyesbítéséhez való jog – Ön kérheH, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan személyes 
adatait 
javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki; 

4. Személyes adatainak törléséhez való jog – Ön kérheH, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje, a 
HungaroControl, vagy adaleldolgozója 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 megengede5 ideje lejárt;  
e) az adatok törlését jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendelte. 
  
5. az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme 
érdekében) kérheH, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje. 

6. A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatoU címzeUek személyére vonatkozó 
tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozo5 címze5ekről. 

7. Adathordozhatósághoz való jog – kérheH, hogy az adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsáto5 személyes 
adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeH meg Önt, 
feltéve, hogy az adatkezelés automaHzált eszközökkel történik. 
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8. Tiltakozáshoz való jog – Ön bármikor Hltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, feltéve, hogy az 
adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházo5 közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végze5 feladat végrehajtásához szükséges; 
A HungaroControl a Hltakozást a kérelem benyújtásától számíto5 legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon 
belül megvizsgálja, annak megalapozo5sága kérdésében döntést hoz, döntéséről a kérelmezőt írásban 
tájékoztatja. Ha a HungaroControl a Hltakozás megalapozo5ságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a 
további adalelvételt és ada5ovábbítást is – megszünteH, és az adatokat zárolja, valamint a Hltakozásról, 
továbbá az annak alapján te5 intézkedésekről értesíH mindazokat, akik részére a Hltakozással érinte5 személyes 
adatot korábban továbbíto5a, és akik kötelesek intézkedni a Hltakozási jog érvényesítése érdekében. 

9. Jogorvoslathoz való jog – beadványával a NemzeH Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy 
bírósághoz fordulhat. 

10. Kártérítés, sérelemdíj – tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés eredményeként elszenvede5 kárért, vagy 
személyiségi jogi sérelemért kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet. 

11. Értesítés – a HungaroControl az érinte5 által benyújto5, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére 
irányuló kérelmet, annak benyújtásától számíto5 legrövidebb idő ala5, de legfeljebb egy hónapon belül elbírálja 
és döntéséről az érinte5et írásban, vagy – ha az érinte5 a kérelmet elektronikus úton nyújto5a be – 
elektronikus úton értesíH. A jogok érvényesítésével kapcsolatos tájékoztatást a HungaroControl a jogszabályban 
meghatározo5 okokból – az elérni kívánt céllal arányosan – késleltetheH, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja, 
vagy a tájékoztatást mellőzheH. 

12. Költségek – amennyiben Ön ado5 évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet nyújt be, 
amelynek nem az az oka, hogy a HungaroControl mulasztása mia5 az adatok helyesbítése, törlése, vagy 
korlátozása szükséges, a HungaroControl kérheH a kérelem teljesítésével kapcsolatos költségeinek megtérítését. 

IV. HOVÁ FORDULHAT, HA JOGAINAK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSE VAN, VAGY HA 
JOGORVOSLATTAL SZERETNE ÉLNI? 
1. Kérdéssel  a HungaroControl adatvédelmi nsztviselőjéhez fordulhat: 
Dr. Fazekas Anikó  
+36-30-851-2515 
dpo@hungarocontrol.hu 

2. Jogorvoslan lehetőségek: 

Nemzen Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Honlap: www.naih.hu Tel.: +36-1-391-1400 

Bíróság 
Magyarországon a perre az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék az illetékes – de az érinte5 
választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinHtörvényszék elő5 is megindíthatja a pert.  
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