
Adatvédelmi tájékoztató
a TASZ-nak álláspályázatot benyújtani szándékozók
és a gyakornoki programra jelentkezők számára

Miről szól ez a tájékoztató?

Azok, akik a TASZ által meghirdetett álláshirdetésre vagy a gyakornoki programba
jelentkeznek, vagy általában munkaviszonyt vagy gyakornoki jogviszonyt szeretnének
létesíteni a TASZ-szal, nagyon sok személyes adatot bocsátanak a TASZ rendelkezésére. A
TASZ ebben a tájékoztatóban foglal össze minden olyan tudnivalót, amelyek ismeretében az
érintettek személyes adataik sorsáról tudatos döntéseket hozhatnak, és amelyek alapján
tisztában lehetnek azza, hogy mi történik a TASZ-nál a kezelt adatokkal.

A tájékoztató szövegezése alapvetően az álláspályázatot benyújtani szándékozókat érintő
adatkezelésről informál, ám - a kifejezetten munkaviszonyra vonatkozó szabályok kivételével
- ezeknek megfelelően jár el a TASZ a gyakornokok kiválasztásakor is. Ezért a pályázással, a
kiválasztással stb. kapcsolatos, alább részletezett adatkezelésekről szóló tájékoztatások
megfelelően alkalmazandók a gyakornoki programba jelentkezőket érintő adatkezelésre is.

Milyen szabályok alapján kezeli a TASZ a pályázók személyes adatait?
Alapvetően a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (ismertebb nevén általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), alapján. Ehhez
képest néhány speciális szabályt határoz meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény, különösen annak 10-11/A §-ai.

Mik a személyes adatok?
A jogszabályok szerint személyes adat egy meghatározott emberrel kapcsolatba hozható
bármilyen ismeret. A TASZ a hozzá eljuttatott pályázatok pályázóinak, illetve az általuk
megjelölt referenciaszemélyek személyes adatait kezeli.

Milyen adatokat kezel a TASZ?
A TASZ e körben azokat az adatokat kezeli, amelyeket a hozzá álláspályázatot benyújtó
személyek magukról megadnak, illetve amelyek a kiválasztási folyamat során keletkeznek.
Ezek az adatok tipikusan a pályázó

- személyazonosító adatai (név, születési idő, elérhetőségi adatok),
- tanulmányaira és munkatapasztára vonatkozó adatok (jellemzően azok, amelyeket

az önéletrajz tartalmaz),  (email cím, telefonszám, értesítési cím) és
- megpályázott állással kapcsolatos elképzelései, a pályázat benyújtásával

összefüggő motivációjával összefüggő adatai (jellemzően amiről a pályázó a
motivációs levelében ír),

- a személyes interjúján felmerült kérdésekre adott válaszai (az interjú alatt készült
jegyzet tartalmazza ezeket).

Ezek az adatok lehetnek egyszerű és különleges személyes adatok is.



A TASZ kezeli továbbá a pályázó által megadott referenciaszemélyek nevét és elérhetőségi
adatait. Kérjük, hogy pályázó csak olyan referenciaszemélyek adatait adja meg a TASZ-nak,
akikkel korábban egyeztetett erről, és akik hozzájárultak ahhoz, hogy adataikat a TASZ
részére továbbítsa.

Miért kezeli a TASZ ezeket az adatokat?
Az adatkezelésnek két célja van:

- ezen adatok szükségesek az adott állásra a legmegfelelőbb személy
kiválasztásához, valamint az esetlegesen létesítendő munkaviszony
előkészítéséhez, valamint

- ezen adatok szükségesek a kiválasztási procedúra és a meghozott munkáltatói
döntés jogszerűségének igazolására.

Mi alapján kezeli a TASZ ezeket az adatokat?
- Alapvetően a pályázók maguk engedik meg, hogy adataikat kezeljük, pályázatukat

eljuttatják a TASZ részére, ezzel adataikat önként átadva hozzájárulnak az e
tájékoztató szerinti adatkezeléshez. A pályázók szintén önkéntes határozott és
tájékozott hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a referenciaszemélyek
megkeresésekor a pályázatuk tényét részükre a TASZ továbbítsa.

- A referenciaszemélyek adatait az érintettek a pályázó megkeresése nyomán adott
hozzájárulása alapján kezeljük. Ezért fontos, hogy a pályázó csak olyan
referenciaszemély adatait adja meg, aki az adatkezeléshez hozzájárulását adta.

- Az adatokat a legmegfelelőbb pályázó kiválasztásán túli körben azért kezelhetjük, a
TASZ-nak jogos érdeke, hogy a pályázó és az egyesület közötti esetleges jogvita
esetén a tényállás tisztázható legyen.

Az adatvédelmi jogszabályok ilyen feltételekkel kifejezetten lehetővé teszik az adatkezelést
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) f) pont és (2) bekezdés a) és f) pontok, Mt. 10. § (1), (4)
bekezdés, 11. § (3) bekezdés]

Mi történik a TASZ-nál a kezelt adatokkal?
- A pályázó által a pályázata részeként megadott adatokat és dokumentumokat a

TASZ irodavezetője elmenti és megosztja a TASZ-nak a kiválasztásban részt vevő
vezetőivel, illetve más munkavállalóival.

- Az adatokat a kiválasztásban részt vevő vezetők és más munkavállalók értékelik,
azok alapján szűrik a pályázatokat.

- Az adatok felhasználásával veszi fel a TASZ a kapcsolatot a kiválasztási folyamat
során a pályázóval, illetve tájékoztatja őt a folyamat eredményéről.

- Azon pályázók által megadott referenciaszemélyeket, akikkel a kiválasztási folyamat
alapján a TASZ valószínűleg munkaviszonyt akar létesíteni, a megadott adataik
felhasználásával a TASZ egyik vezetője megkeresi, és a pályázó tapasztalataira és
alkalmasságára vonatkozó kérdéseket tesz fel neki.

- Az adatok a levelezőrendszer tárhelyén, illetve egy megosztott elektronikus
mappában tárolódnak.

- A TASZ-on belül az adatokhoz a TASZ irodavezetője és a kiválasztási folyamatban
részt vevő vezetők és más munkavállalók férhetnek hozzá. Ha a kiválasztási
folyamat végén a referenciaszemélyeket a TASZ felkeresi, akkor ők értelemszerűen



értesülnek arról, hogy a pályázó a TASZ-hoz pályázatot nyújtott be, és a TASZ
valószínűleg munkaviszonyt szeretne vele létesíteni. Ezért fontos, hogy a pályázó
csak olyan referenciaszemélyeket adjon meg, akiknek ezek az adatok
hozzáférhetővé tehetők.

Ki felel az adatkezelésért?
Az adatok kezeléséért adatkezelőként a Társaság a Szabadságjogokért (székhely: 1136
Budapest Tátra u. 15/b, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási szám:
01-02-0006069, e-mail: tasz@tasz.hu, telefon: +36 1 209 0046) tartozik felelősséggel.

A TASZ-on kívül kik ismerhetik meg a személyes adatokat?
Alapvetően senki más. A TASZ nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy a pályázók bizalmát
megőrizze, ezért az adatokat óvja az illetéktelenek elől. Két esetben történhet kivételes
adattovábbítás: az előző pontokban részletezettek szerint a referenciaszemélyek
felkeresésekor, illetve egy esetleges jogvita esetén az abban eljáró szerv részére a tényállás
tisztázása érdekében. A TASZ-nak ilyen jogvitája mindeddig nem volt.

Hogyan védi a TASZ a személyes adatokat?
Az elektronikusan kezelt adatokat kétlépcsős azonosítás követően hozzáférhető tárhelyen
kezeljük, ahol a hozzáférési jogosultságokat is úgy állítottuk be, hogy a TASZ-on belül is
mindenki csak azokhoz az adatokhoz férjen hozzá, amelyekre a munkája végzéséhez
szüksége van.

Meddig kezeli a TASZ a személyes adatokat?
A TASZ az adatokat a kilválasztási folyamat befejezésétől (a pályázattól való döntéstől)
számított öt év elteltéig kezel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja alapján.

Hogyan tarthatja pályázó ellenőrzése alatt az adatkezelést?

- Kérheti az adatainak törlését. Ezt akkor kérheti, szerinte az adatkezelés jogellenes,
vagy ha az adatkezelésre már nincs szükség az eredeti célokból, de akkor is, ha az
adatokat uniós vagy hazai jogi kötelezettség alapján törölni kell.

- Kérheti adatainak helyesbítését. Erre téves adatrögzítés vagy adataiban beálló
változás esetén van mód elsősorban.

- Tiltakozhat adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az adatait töröljük, kivéve ha az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett tiltakozási jogával szemben.

- Tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. Megkérdezheti, hogy mely személyes adatait
milyen célból, milyen módon kezeli a TASZ, valamint másolatot kérhet a kezelt
személyes adatairól. E kéréseit egy alkalommal ingyenesen teljesíti a TASZ.

Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy
az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be a TASZ
valamely elérhetőségén (1136 Budapest Tátra u. 15/b, tasz@tasz.hu, +36 1 209 0046).
Készüljün fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának
igazolására.
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Hol lehet panaszt tenni, hol lehet jogokat érvényesíteni a TASZ adatkezelése miatt?
Személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához
kapcsolódó jogainak sérelme miatt bírósághoz forulhat. Választása szerint két bíróság is
illetékes lehet:

- a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf.
16.), vagy

- a lakóhelye szerint illetékes törvényszék.
Emellett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Posta cím: 1374
Budapest, Pf.: 603., Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400,
Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu) is fordulhat.

Budapest, 2021. augusztus 27.
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