ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
álláshirdetésre jelentkezéssel, valamint önéletrajz adatbázisba történő felvétellel kapcsolatos
adatkezelésekhez
Miért készült ez a tájékoztató?
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) a hozzá benyújtott álláspályázatok fogadása,
illetve azok tárolása, a jelentkezővel történő kapcsolattartás, a kiválasztási eljárás lebonyolítása,
valamint az önéletrajzoknak és kapcsolódó dokumentumoknak az önéletrajz nyilvántartásba történő
felvétele és felhasználása során személyes adatok kezelésével járó műveleteteket végez, így
adatkezelőnek minősül, ezért köteles az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a
továbbiakban: GDPR) szerinti alapelvek érvényre juttatási kötelezettségének, tájékoztatási, és érintetti
joggyakorlás teljesítési kötelezettségeknek eleget tenni.
Kar jelent tájékoztató keretében bemutatja az álláshirdetéseire, megüresedő álláshelyeire jelentkező
személyeknek, mint Érintetteknek, az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat.
Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek a GDPR 4. cikkében
meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendőek.
Az adott pozícióra vonatkozó, valamint az önéletrajz adatbázisban szereplő adatok az Érintettektől
származnak, ennek megfelelő jelen tájékoztató a GDPR 13. cikke szerinti információkat tartalmazza.
Ki kezeli az Ön, mint érintett személyes adatait?
A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenység vonatkozásában adatkezelő a Magyar Bírósági
Végrehajtói Kar.
Az adatkezelő elérhetőségei:
Cím:
1146 Budapest, Cházár András utca 13.
E-mail cím:
mbvk@mbvk.hu
Webcím:
www.mbvk.hu
Telefonszám:
+36-1-273-1595
Telefax:
+36-1-273-1596
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Cím:
1146 Budapest, Cházár András utca 13.
E-mail cím:
adatvedelem@mbvk.hu
Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?
Adatkezelő célja a kiválasztási eljárással és az adott álláshelyre jelentkezők adatainak kezelésével a
Karnál megüresedett álláshelyek betöltése, önéletrajz nyilvántartásának vezetésével a megüresedő
pozíciók hirdetési eljárás nélküli betöltöthetőségének biztosítása.
Milyen adatok kezelésére kerül sor?
Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli az Érintettekről nyilvántartásában:
-

-

Személy önéletrajzban megjelölt információk, kiemelten:
- Természetes személyazonosító adatok
- Iskolai végzettség
- Szakmai tapasztalat
- Szakmai tagság
- Kapcsolattartási adatok
Adott hozzájárulás tárgya;
Pozíció, melyre az Érintett jelentkezett.

Mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének?
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az Érintett hozzájárulása.

Megadott hozzájárulását az Érintett bármely időpontban jogosult visszavonni, ezt az adatvédelmi
tisztviselőhöz írt, elektronikus levél formájában teheti meg. Adatkezelő hozzájárulásának visszavonása
esetén 3 napon belül gondoskodik adatai törléséről nyilvántartásaiból. Tájékoztatjuk, hogy
hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt annak alapján végrehajtott adatkezelési
tevékenységek, műveletek jogszerűségét;
Ki férhet hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?
A személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül kizárólag a Kar Hivatalvezetője, a Kar
Koordinációs Titkárságának vezetője, és amennyiben releváns, a megüresedett szakterület Iroda- és
csoportvezetője fér hozzá. A Kar a kiválasztási eljárásba, eseti jelleggel, egyéb szakembert is bevonhat,
a személyes adatokat részére továbbíthatja a kiválasztási eljáráshoz szükséges mértékben. A Kar a
nyilvántartásból egyéb célból harmadik fél részére adatot nem ad át.
Kar a nyilvántartásaiba kezelt adatokat nem továbbítja harmadik országba.
Meddig tart a személyes adatok kezelése?
Amennyiben az Érintett kizárólag az adott pozícióra vonatkozó kiválasztási eljárásban kíván részt venni
álláspályázóként, személyes anyagát a kiválasztási eljárás sikeres befejezéséig, de legkésőbb a pozícióra
kiválasztott jelentkező próbaidejének sikeres letöltéséig őrzi meg a Kar.
Amennyiben hozzájárul személyes anyaga önéletrajz adatbázisunkba történő nyilvántartásba vételéhez
is, vagy személyi anyagát kifejezetten e célból küldi el részünkre, a megküldött adatokat a Kar a
beérkezéstől számított 1 évig őrzi.
A törlést megelőzően a Kar mindkét esetben elektronikusan megkeresi az álláspályázót, és felhívja
hozzájárulása meghosszabbítására, vagy megújult szakmai önéletrajzának megküldésére, értesíti a
személyes adatok törlésének időpontjáról.

Milyen jogai vannak a Kar által kezelt személyes adataival kapcsolatban?
Amennyiben a Kar az Ön személyes adatait kezeli, az adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik
meg. Az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés
beérkezését követő legfeljebb egy hónap.

Hozzáféréshez való jog
GDPR 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján Ön tájékoztatást, visszajelzést kérhet az
adatkezelőtől személyes adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről. Ha Ön adatkezelési folyamat
alanya (érintettje) jogosult arra, hogy az adatkezelőnél nyilvántartott adatain felül hozzáférést kapjon az
alábbi információkhoz is:
-

Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei, adatvédelmi tisztviselője elérhetőségei,
az adatkezelés célja, jogalapja,
a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,
tárolásra kitűzött időtartam,
érintetti joggyakorlási lehetőségei, jogorvoslati lehetősége,
adatok forrására vonatkozó információk,
automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az adatkezelő, ha igen, ennek mik a
körülményei.

Hozzáférési joga keretében - GDPR 15. cikk (4) bekezdése alapján- Ön egy alkalommal díjmentesen
kérheti a Kartól az Önről kezelt személyes adatoknak az elektronikus másolatát.

Helyesbítéshez való jog
A GDPR 16. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának
figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat, okirati igazolás útján történő – kiegészítését, javítását.
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Törléshez való jog
A GDPR 17. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől a személyes adatok törlését kérje,
ha:
hozzájárulását visszavonja,
az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés az alapelvekkel ellentétes, vagy célja
megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának
megvalósulásához, vagy törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének
nincs másik jogalapja,
az adatok törlését jogszabály, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte.
Az adatok nem törölhetőek jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, többek között, ha
azok a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, vagy közérdekű archiválás céljából
szükségesek. Ilyen esetben az Adatkezelő részletesen tájékoztatja az érintettet törlési kérelme
teljesítésének lehetetlenülése okairól.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
A GDPR 18. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbiak valamelyike áll fenn:
- vitatja a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
- tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos
indokaival szemben.
Korlátozott adatok tekintetében MBVK kizárólag adattárolási műveletet végezhet a személyes
adatokkal az adatkezelés korlátozásának feloldásáig, ide nem értve azt az esetet, ha az érintett az
elvégzendő adatkezelési műveletekhez hozzájárul, vagy azok elvégzése jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből szükséges.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, profilalkotást az adatkezelési folyamata során.
Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési
tevékenységekkel összefüggésben?
Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Kar a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először
intézzen megkeresést a Kar hivatali szervéhez akár postai úton (1146 Budapest, Cházár András u. 13.),
akár az mbvk@mbvk.hu email címre küldött levél útján. Panaszát minden esetben megvizsgáljuk és
mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi
azt, ahogy a Kar kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi
jogorvoslati lehetőségei vannak:
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy
amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével
vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
1363 Budapest, Pf.: 9.
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Tel.: +36 (30) 683-5969
3

+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti
hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait
megsértették.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek hivatkozás alatt érheti el.
dr. Takács Katalin
hivatalvezető
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