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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

HOZZÁJÁRULÁS ÁLLÁSPÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZ 

(A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok 2011. évi CXII.trv. továbbiakban 

Infotv., valamint az 2016/679 Európai Unió általános adatvédelmi rendelet továbbiakban GDPR) 

Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy pályázatát kizárólag akkor áll módunkban a kiválasztási 

folyamat során figyelembe venni, amennyiben jelen Tájékoztató és nyilatkozat az önéletrajz 

mellé csatolásra kerül! 

Az érintett neve: 

Születési hely, idő 

Lakcíme/Tartózkodási hely 

Telefonszám 

E-mail cím

Egyéb személyes okmányok  (Adóazonosító, TAJ szám, bankszámla száma) 

INFORMÁCIÓK: 

Adatkezelő neve: Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

Igazgató: Gólya Zoltán

Honlapja: 

Az adatkezelés célja: Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban 

érintettek adatainak kezelése, állápályázat 

elbírálása.  

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. 

A személyes adatok címzettjei: 

(akik megtekinthetik) 

Az Intézmény tevékenységével kapcsolatos 

feladatokat ellátó munkavállalói és 

adatfeldolgozói. 

A személyes adatok tárolásának 

időtartama:   

A pályázat elbírálásig vagy ezt megelőzően a 

hozzájárulás visszavonásáig.  . 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

Az adatszolgáltatás önkéntes, így az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja. Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre 

vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, illetve tiltakozási jog illeti meg a személyes adatok kezelése ellen, valamint joga 

van az adathordozhatósághoz. (GDPR 15. -21.cikk, Infotv. 14-21§)  

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.   

http://jokai-miskolc.hu/
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A visszavonást Ön postai (3525 Miskolc, Pallós u. 1.) vagy elektronikus úton 

kezdeményezheti a jokaisuli@jokai-miskolc.edu.hu e-mail címen. 

Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. (GDPR 77. és 79. cikk, Infotv.22-23§) 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Honlap: http://naih.hu 

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – 

egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – vegye fel az 

intézménnyel a kapcsolatot. 

További információk a Intézmény honlapján elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban, illetve 

Adatvédelmi szabályzatában olvashatók.  

NYILATKOZAT 

Mint Pályázó nyilatkozom, hogy a pályázat elbírálást követően az intézmény további 6 hónapig 

az álláspályázatok adatbázisban történő nyilvántartása keretében, a későbbi állásajánlatok 

érdekében kezelje1:: (*megfelelő aláhúzandó)

igen nem 

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak 

megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez 

önkéntesen, minden külső befolyás nélkül hozzájárulok. 

Miskolc, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 

____________________________ 

aláírása 

1 Amennyiben nem nyilatkozik személyes adatainak álláspályázat elbírálását követő kezeléséről, abban az esetben 

az Igazgatóság az álláspályázat során megadott személyes adatait az álláspályázat elbírálását követően tovább nem 

kezeli.  
Az intézmény köteles sikertelen pályázat, illetve nemleges nyilatkozat  estén: 

 a beérkezett pályázatot - amennyiben postai úton érkezett postai úton, amennyiben elektronikusan

érkezett elektronikusan  - 90 napon belül visszajuttatni a pályázónak.

 pályázat beérkezését követő 90 napon belül törölni a rendszerből (levelező rendszer, merevlemez)

Amennyiben a elektronikusan beérkező pályázati anyagot az adatkezelő nyomtatta azt köteles

megsemmisíteni.

 Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy amennyiben adatai törlését a kiválasztás lezárását megelőzően kéri, 

abban az esetben a kiválasztásban a továbbiakban nem tud részt venni, hiszen nem fog rendelkezésünkre állni a 

bírálathoz szükséges pályázati anyag. 
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