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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  

 

benyújtott álláspályázat kapcsán történő személyes adatok kezeléséhez 

 

 

 Alulírott  

 

...............................................................................................................(név)  

 

 

………………………………………………………………..…….(lakcím) 

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, az Európai Parlament és a Tanács 

(EU)2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 7. cikkében foglaltak 

szerint ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy Budapest Főváros Levéltára 

(továbbiakban: BFL) (1139, Budapest, Teve u. 3-5.; képviseli: dr. Kenyeres István 

főigazgató) arra feljogosított munkavállalói a személyes adataimat a meghirdetett 

munkakörre benyújtott pályázatom kapcsán megismerjék és a GDPR, továbbá az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény rendelkezései alapján kezeljék.   

Továbbá kijelentem, hogy a BFL Adatkezelési tájékoztató 

álláspályázatra jelentkezéshez, foglalkoztatási jogviszony előkészítéséhez c. 

tájékoztatót elolvastam és elfogadtam. Erre tekintettel nyilatkozom, miszerint 

hozzájárulok ahhoz, hogy az álláspályázat során megadott személyes adataimat a 

BFL az álláspályázat elbírálásáig kezelje és tárolja.1  

 

 

Dátum:…………………………………………….  

 

 

 

………………………………………….  

pályázó aláírása 

 

  

                                                           
1 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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Adatkezelési tájékoztató 

álláspályázatra jelentkezéshez, foglalkoztatási jogviszony előkészítéséhez 
 

Budapest Főváros Levéltára (továbbiakban Levéltár) álláspályázatra jelentkezéshez, 

foglalkoztatási jogviszony előkészítéséhez kapcsolódó adatkezeléséről. 

A Levéltár, mint személyes adatok kezelője (a továbbiakban úgyis, mint: Adatkezelő) a jelen 

nyilatkozatával tájékoztatja az érintetteket a álláspályázatra jelentkezéshez, foglalkoztatási 

jogviszony előkészítéséhez kapcsolódó eljárása során követett adatkezelési gyakorlatáról, a 

kezelésébe került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek 

jogorvoslati lehetőségeiről.  

A jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és Tanács 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 szóló 2016/679. számú 

rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései, valamint az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), annak 

különösen 14.§ (a) pontján ill. 16. §-án alapul, amely szerint az érintettet az adatkezelés 

megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével 

kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 

adatkezelésre és (amennyiben van) az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 

időtartamáról, az esetleges adattovábbításról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 

lehetőségeire is. 

Az Infotv. 4. § (1) bekezdése értelmében személyes adat kizárólag meghatározott, jogszerű 

célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek 

minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és 

kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Infotv. 4. § (2) bekezdése 

értelmében csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

1.  Adatkezelő azonosító adatai: 

Budapest Főváros Levéltára  

(rövidített neve: BFL, székhelye:1139 Budapest, Teve utca 3–5. képviseli: dr. Kenyeres István 

főigazgató.) 

Releváns kapcsolattartási adatok: 

Telefonszám: +36-1-298-7500 

E-mail cím: titkarsag@bparchiv.hu  

Adatkezelő honlapjának elérhetősége: www.bparchiv.hu  

 

 

 

mailto:titkarsag@bparchiv.hu
http://www.bparchiv.hu/
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2. Adatkezelés célja: 

A pályázatok elbírálása és a kiválasztási eljárás lebonyolítása. 

 

3. Az adatkezelés jogalapja: 

Személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja/ így a hozzájárulást bármely időpontban jogosult visszavonni. A hozzájárulás 

visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő külön is tájékoztatja, hogy az alább részletezett 

adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tud eleget tenni a jogszabályban is meghatározott 

értékelési követelményeknek, ennek megfelelően az adatok meg nem adása, vagy a megadott 

személyes adatok célhoz kötött kezeléséhez való hozzájárulás hiánya kizárja érvényes pályázat 

benyújtásának lehetőségét.  

 

4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatai a pályázati eljárás során Ön által rendelkezésre 

bocsátott forrásokból származnak. Az Adatkezelő nem kezel nyilvánosan hozzáférhető 

forrásokból származó adatokat a pályázati eljárással összefüggésben. 

Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – 

alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne az Érintettre, avagy a pályázati eljárással 

összefüggésben az Érintettre nézve joghatással járna. 

 

A Pályázattal összefüggésben kezelt személyes adatai: 

 

I. személyi adatok 

- neve (vezetéknév/utónév), 

- lakóhelye/tartózkodási hely, 

- telefonszáma, e-mail, 

 

II. önéletrajzban, motivációs levélben szereplő adatok 

- legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi), 

- szakképzettsége(i), 

- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott 

munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai, 

- tudományos fokozata, 

- idegennyelv-ismerete, 

- a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése, 

- a munkahely megnevezése, 

- a megszűnés módja, időpontja, 

 

III. a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adatok 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, 

- motivációs levél, 

- képzettséget, képesítést tanúsító okmányok száma, kelte, 
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- a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredménye. 

 

Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok, csatolt dokumentumok az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

szerinti különleges adatokat (faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre 

vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti 

szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre 

vonatkozó személyes adat, valamint bűnügyi személyes adat) nem tartalmazhatnak. Az ilyen 

adatokat tartalmazó pályázatokat az észrevételezést követően az Adatkezelő az érintett 

értesítésével egyidejűleg törli. 

 

Amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl további kérdése, észrevétele van, úgy az 

adatvedelem@bparchiv.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben jelezze, mely alapján 

további tájékoztatást nyújtunk az adatkezelés, a pályázati eljárás során kezelt személyes adatok 

tekintetében. 

 

5. Az adatkezelés időtartama: 

Az adatkezelés időtartama az adatkezelési célokhoz kapcsolódik.  

A BFL, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott 

személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli, utána – a munkaviszony létesítésére 

kiválasztott jelölt adatainak kivételével – haladéktalanul törli azokat. 

 

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: 

A Levéltár mint adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

 

7. Adattovábbítás  

A pályázat során kezelt személyes adatokból az Adatkezelő és valamely más természetes vagy 

jogi személy között adattovábbítás nem történik. 

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes 

adatokat. 

 

8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: 

A BFL által kezelt pályázati anyagokba – az eljárásban indokolt mértékig – jogosult 

betekinteni: 

• a kiválasztási eljárásban részt vevő, illetve döntést hozó vezetők, 

• a kiválasztási eljárásért felelős szervezeti egység vezetője, 

• a munkaköri feladatai szerint a kiválasztási eljárásban közvetlenül részt vevő BFL 

alkalmazásában lévő személy, 
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• munkaköri feladatai szerint a jogviszony létesítésében közvetlenül részt vevő 

meghatározott személy, 

• a kiválasztási eljárás szervezeti irányítását, felügyeletét, illetve annak ellenőrzését 

végző személy a célhoz kötöttség elvei szerint, 

• saját adatai tekintetében a pályázó személy. 

 

9. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

Adatkezelő önkormányzati költségvetési szerv, amelynek működése szabályozott, az 

irattározás rendjére és az informatikai rendszer(ek) működésére belső szabályozásokat és 

kontrollokat alkalmaz. 

Adatkezelő gondoskodik a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá 

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek az Infotv., a Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 

juttatásához szükségesek. 

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel, szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal 

gondoskodik arról, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett legyen a 

számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 

számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgáltatáskieséshez vezető támadások 

ellen. 

 

10. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

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 illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez 

fordulhat; 

2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű 

tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon; 

3. a személyes adatai helyesbítéséhez való jog: Ön kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan 

személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki; 

 

4. személyes adatainak törléséhez való jog: Ön kérheti, hogy személyes adatait – ha azt a 

jogszabályok lehetővé teszik – az adatkezelő törölje; 

5. az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése 

vagy védelme érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más 

módon ne kezelje; 

6. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére 

vonatkozó tájékoztatás: kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről; 
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7. adathordozhatósághoz való jog: kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja az adatkezelőtől, vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az adatkezelő azokat 

egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt 

adatok vonatkozásában illeti meg Önt, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel 

történik; 

8. tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, feltéve, 

hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 

szükséges; 

9. automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog: kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre a 

döntés hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel! Ha a jelen tájékoztató nem tartalmaz 

információkat az automatizált döntéshozatalról, akkor az ez elleni fellépéshez való jog 

értelemszerűen nem releváns. 

10. jogorvoslathoz való jog: jogainak megsértése esetén a Levéltár adatvédelmi tisztviselőjéhez 

vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 

Kérjük az érintettet, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 

védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést 

orvosolhassuk.  

 

A BFL adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei:  

Dr. Haraszti Viktor 

1139 Budapest Teve u. 3-5. 

+3612987594 

adatvedelem@bparchiv.hu 

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy 

kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Erre, valamint 

az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

tartalmazza. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Honlap: http://www.naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Telefax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 

mailto:adatvedelem@bparchiv.hu

