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Tisztelt Pályázó! 

 

 

Mielőtt álláspályázatát beadná Intézményünkhöz, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a 

tájékoztatót, melyben összegyűjtöttük az Ön adatainak kezelésével összefüggő főbb 

tudnivalókat: 

 

Intézményünk főbb adatai: 

- Neve: Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 

- Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A. 

- Telefonszáma: 06/42/401-652 

- E- Mail címe: kozpont@nycsgyk.hu 

- Vezető: Lengyelné Pogácsás Mária – Intézményvezető 

- Adatvédelmi tisztviselő neve: Böjte Julianna 

- Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 06/42/401-652 

- Adatvédelmi tisztviselő E- Mail címe: bojte.julianna@nycsgyk.hu 

 

Az adatkezelés jogalapja, célja 

 

Amennyiben Ön álláshirdetésre jelentkezve, vagy pályázati kiírás hiányában álláspályázatot 

nyújt be Intézményünkhöz, az abban foglalt adatait hozzájárulása birtokában kezelhetjük. 

Felhívjuk tehát figyelmét, hogy beadott pályázatát érdemben csak és abban az esetben tudjuk 

elbírálni, ha az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását a pályázati anyaga részévé teszi. 

 

Ha a pályázati anyag nem tartalmazza az adatkezeléshez történő hozzájárulásra 

vonatkozó nyilatkozatát, adatait nem kezeljük tovább és pályázati anyagát 

haladéktalanul megsemmisítjük. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor 

visszavonhatja, mely esetben adatait és pályázati anyagát – kérésének megfelelően – 

haladéktalanul visszajuttatjuk az Ön számára az Ön által megjelölt módon, vagy 

megsemmisítjük azt. 

 

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem jelenti azt, hogy a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűtlenné válna, adatait Intézményünk a hozzájárulás 

visszavonásának időpontjáig terjedő időtartamban jogszerűen kezeli. 

 

Az Ön által Intézményünkhöz eljuttatott pályázati anyag és az abban található személyes 

adatok kezelésének célja az Intézmény működéséhez szükséges, megfelelő 

képzettséggel/végzettséggel és szakmai kompetenciákkal rendelkező új munkatárs 

kiválasztása közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony létesítése érdekében. 
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Dokumentumok 

 

Kérjük, álláspályázatához ne csatoljon semmilyen hatósági igazolványt (pl. erkölcsi 

bizonyítvány), illetve képzettséget/végzettséget igazoló okiratot (bizonyítvány, diploma, stb.). 

A képzettséget/végzettséget igazoló okiratoknak kizárólag a számát és keltét tüntesse fel 

pályázati anyagában. A fenti okiratokat a személyes meghallgatásra hozza magával, ahol az 

illetékes munkatársak azokat megtekintik. 

 

Adatok őrzésével, tárolási ideiével kapcsolatos információk 

 

Kiemelten fontosnak tartjuk adatai biztonságát. A papír alapon benyújtott pályázatokat elzárt 

szekrényben őrizzük és valamennyi papír, illetve elektronikus úton benyújtott pályázati 

anyagba csak a munkáltatói jogkört gyakorló személy (az Intézményvezető) és a pályázati 

adatkezeléssel megbízott dolgozó(k) tekinthet(nek) bele és tárolhatják azokat. 

 

Pályázati anyagát – munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése esetén csatoljuk 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának címzett „Kérelem a személyi juttatások 

terhére történő kötelezettségvállalás (álláshely betöltése) engedélyeztetésére” 

nyomtatványhoz - 2 példányban -, melyet elbírálást követően 1 példányban kap vissza 

intézményünk.  

 

Közalkalmazotti jogviszony létesítésére irányuló pályázat esetén, ha az eljárás lezártát 

követően Intézményünk nem  létesít Önnel közalkalmazotti jogviszonyt, lehetősége van arra, 

hogy pályázati anyagát az elbírálási határidőtől számított 90 (kilencven) napon belül 

visszakérje, mely esetben azt Intézményünk haladéktalanul megküldi az Ön számára és 

személyes adatait is töröljük. Ha az elbírálási határidőtől számított 90 (kilencven) napon belül 

az Ön által beadott dokumentációt nem veszi át, az Intézményünk által megsemmisítésre kerül 

és személyes adatait is töröljük. 

 

Tájékoztatjuk, hogy közalkalmazotti jogviszony keretében betöltendő álláshely esetén Önnek 

hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 

20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott bűncselekmények miatt büntetőeljárás hatálya 

alatt, és Önnel szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró 

ok. 

 

Intézményünk felhívására Ön hatósági bizonyítvánnyal köteles továbbá igazolni, hogy nem áll 

olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem 

teszi lehetővé. 

 

Intézményünk a fenti feltételeknek való megfelelés igazolása érdekében kezelheti az Ön 

azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány tartalmaz. Ezen személyes adatokat a közalkalmazotti jogviszony 

létesítéséről szóló döntés időpontjáig, közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén pedig 

a jogviszony megszűnésének/megszüntetésének időpontjáig kezelhetjük, azok a fenti 

időpontokat követően törlésre/megsemmisítésre kerülnek. 

 

Amennyiben Ön munkaviszonyt kíván Intézményünkkel létesíteni, igazolnia kell, hogy 

megfelel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. § (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott feltételeknek. A fentieket Önnek a munkaviszony létrejötte előtt 

hatósági igazolvánnyal kell igazolnia. 
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Intézményünk a fenti feltételeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében kezelheti azon 

személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány tartalmaz. A megismert személyes adatokat Intézményünk a 

munkaviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – munkaviszony létesítése 

esetén – annak megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelheti, ezt követően azok 

megsemmisítésre/törlésre kerülnek. 

 

Amennyiben Ön álláshirdetés nélkül adja be pályázati anyagát Intézményünkhöz, azt hat 

hónapig kezeljük, melyet követően törlésre/megsemmisítésre kerül. 

 

Papír alapú pályázati anyagának törléséhez és megsemmisítéséhez iratmegsemmisítő 

készüléket használunk, elektronikusan beadott dokumentumai pedig az illetékes munkatársak 

számítástechnikai eszközeiről helyrehozhatatlanul törlésre kerülnek. 

 

Adatfeldolgozókkal kapcsolatos tájékoztatás 

 

Intézményünk tevékenységének ellátása során adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe. 

Adatfeldolgozó az a személy, aki az adatkezelést (gyűjtés, tárolás stb.) más nevében végzi.  

Intézményünk számára a *nycsgyk.hu végződésű hivatali elektronikus levelezési szolgáltatást 

a 

Giganet Internet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid cégnév: Giganet Internet 

Kft.; székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1. fszt.; cégjegyzékszám: 15-09-067789; 

adószám: 12885316-2-15; képviseletében eljár: Bálint Zoltán János – ügyvezető; elektronikus 

elérhetőség: info@giganet.hu; adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Bálint Zoltán - 

ügyvezető, +3642512000) biztosítja. 

A Társaság szerverein Intézményünk, mint előfizető által tárolt (harmadik személyek) adatait 

a Giganet Internet Szolgáltató Kft. saját felhasználásra nem tárolja és nem kezeli,azokat 

harmadik személy részére nem adja át. 

Az adatfeldolgozó mindenkor hatályos adatkezelési szabályzata a https://www.giganet.hu 

weboldalon az „adatvédelmi tájékoztató” menüpontra kattintva érhető el. 

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

 

1. Tájékoztatáshoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy Intézményünktől – az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az 

első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul – tömören, átláthatóan és 

közérthetően tájékoztatást kapjon az adatkezelés lényeges kérdéseiről, az Ön által 

gyakorolható jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. 

A jelen adatkezelési tájékoztató ezen jog gyakorlására tekintettel került kialakításra és 

közzétételre. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos további jogokkal, jogorvoslati 

lehetőségekkel személyazonosságának igazolását követően élhet.  

 

 

 

2. Az adatok megismeréséhez való jog („hozzáférési jog)  

Ön jogosult Intézményünktől tájékoztatást kérni az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes 

adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás 

jogalapjáról és címzettjeiről. 
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3. Helyesbítéshez (módosításhoz), törléshez, korlátozáshoz (zároláshoz) való jogok  

Önnek joga van az Intézményünk által kezelt személyes adatait nem csak megismerni, de 

kérheti pontosításra szoruló adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés 

korlátozását.  

 

4. Tiltakozáshoz való jog  

E jog alapján - tiltakozása esetén - Intézményünk az Ön személyes adatait kizárólag a rá 

vonatkozó jogszabályokban megállapított kötelező adatkezeléshez szükséges mértékben 

kezelheti tovább. A nem kötelezően kezelt adatai tekintetében Intézményünk a kezelést 

korlátozza, és kivizsgálja az Ön tiltakozását. 

 

Az Ön kötelező adatkezeléssel nem érintett adatait csak akkor kezelhetjük tovább, ha 

bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 

jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Ha az Ön tiltakozásának megalapozottsága megállapításra kerül, a kötelező adatkezeléssel 

nem érintett adatai tekintetében az adatkezelést megszüntetjük, és az adatokat töröljük.  

 

Tájékoztató jogorvoslat lehetőségéről 

 

1. Amennyiben megítélése szerint Intézményünk az általa végzett adatkezelés során nem 

a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járt el, panasszal élhet. A panasz 

elintézésével kapcsolatos eljárásrendet az Intézmény panaszkezelési szabályzata 

tartalmazza, mely az Intézmény székhelyén, telephelyein és ügyfelei számára nyitva 

álló helyiségében is kifüggesztésre kerül. 

 

2. Amennyiben megítélése szerint Intézményünk az általa végzett adatkezelés során nem 

a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járt el, polgári peres eljárás útján 

keresettel élhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt. A per 

elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható. 

 

3. Amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak kezelésével, illetve a közérdekű 

adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok 

gyakorlásával kapcsolatban Intézményünk részéről Önt jogsérelem érte, bejelentéssel 

vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi 

és viseli. 

 

A Hatóság vizsgálata a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a 

teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen 

eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének 

felülvizsgálata esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, 

illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül 

kezdeményezhető. 

 

Felügyeleti hatóság elérhetőségei: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C. 
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Tájékoztatás az irányadó jogszabályokról 

 

Intézményünk adatkezelésével, illetve személyes adatai védelmével kapcsolatosan az alábbi 

jogszabályok, illetve belső szabályozók tartalmaznak rendelkezéseket: 

 2011. évi CXII. törvény: az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról, 

 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 (általános adatvédelmi rendelet) 

 1992. évi XXXIII. törvény: a közalkalmazottak jogállásáról 

 2012. évi I. törvény: a munka törvénykönyvéről 

 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

 Adatvédelmi szabályzat 

 Iratkezelési szabályzat 

 

Kapcsolatfelvétel, további kérdések 

 

Amennyiben az Intézményünk által történő adatkezeléssel kapcsolatosan további kérdése 

merül fel, kérjük forduljon Intézményünk adatvédelmi tisztviselőjéhez, aki készséggel nyújt 

segítséget az Ön számára. 


