
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

álláspályázó részére 

 

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

törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletben („Általános 

Adatvédelmi Rendelet”, a továbbiakban GDPR) foglaltaknak megfelelően rögzített 

kötelezettségünknek eleget téve, ezúton tájékoztatjuk a 

………………………………………kiírt pályázati felhívásra (a továbbiakban: Pályázat) való 

jelentkezéssel kapcsolatban Önt, mint Pályázatra jelentkezőt (a továbbiakban: Pályázó) 

személyes adatainak kezeléséről. 

 

1. Az Adatkezelő:  

Adatkezelő:   Tamási-Hús Kft. 

Székhely:    7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123. 

Adószám:    13387574-2-17 

E-mail:               info@premium-bacon.hu 

Telefon:                                  +36 74 570 460 

Képviseli:    Sándorné Rozinger Mária ügyvezető 

 
 

2. A kezelt személyes adatok fajtái, forrása és jogalapja:  

2.1. A kezelt adatok fajtái: a Pályázó neve, állandó lakóhelye, levelezési címe, anyja neve, 

születési helye és ideje; telefonszáma, email címe 

2.2. A kezelt személyes forrása: A Pályázóra vonatkozó személyes adatok közvetlenül a Pályázó 

általi önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek felvételre, a Pályázatra való jelentkezés 

benyújtásával egyidejűleg.  

2.3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés Pályázó hozzájárulásán alapul. (GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés (a) pontja) 
 

3. Az adatkezelés célja:  

A Pályázó jelentkezési lapjának, önéletrajzának, motivációs levelének megismerése, valamint 

egyes munkakörök esetén a munkaalkalmassági vagy kompetencia teszt kitöltése, továbbá a 

személyes elbeszélgetést követően, a meghirdetett állásra alkalmas jelölttel munkaszerződés 

megkötése. 

4. Az adatkezelés időtartama:  

 

A Tamási-Hús Kft. a megadott adatokat Pályázatokkal kapcsolatos döntés, illetve a 

munkaszerződés megkötéséig kezeli. Sikertelen Pályázat esetén az Adatkezelő a Pályázat 

benyújtásától számított 1 évig tárolja az adatokat annak érdekében, hogy a Pályázót esetleges 

újabb álláshelyről értesítse, majd azokat automatikusan törli. 
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5. Adatbiztonsági intézkedések: 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi: A Pályázó személyes adatai törvényben 

meghatározott célból és személyek, szervek részére továbbításra kerülhetnek. Adatkezelő 

mindvégig az alkalmazandó adatkezelési szabályokat betartva jár el, ezzel biztosítva a Pályázó 

személyes adatainak és magánszférájának védelmét. A Tamási-Hús Kft. gondoskodik a Pályázó 

adatainak biztonságáról és minden intézkedést megtesz jogosulatlan hozzáférés ellen.  

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:  

A személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A Pályázó 

továbbá az alábbi jogokkal rendelkezik: 

 

5.1. Hozzáférés joga: A Pályázónak joga van megtudni, hogy az Adatkezelő rendelkezik-e róla 

személyes adatokkal vagy sem, és ha igen, akkor felvilágosítást kérhet a rá vonatkozó 

személyes adatokról, továbbá arról, hogy milyen adatokkal rendelkezik az Adatkezelő és ahhoz 

kinek adott hozzáférést. Más személyek érdekei korlátozhatják a hozzáférési jogot.  

 

5.2. A helyesbítéshez való jog: a Tamási-Hús Kft. kérésre kijavítja a pontatlan személyes 

adatokat, vagy kiegészíti azokat, ha azok hiányosak.  

5.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Meghatározott esetekben a Pályázó 

kérésére a személyes adatokat törli az Adatkezelő.  

 

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben a Pályázó kérésére a 

Tamási-Hús Kft. a személyes adatok zárolja. A zárolás addig tart, amíg a Pályázó által megjelölt 

indok szükségessé teszi az adatok tárolását. 
 

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog: A Pályázó meghatározott feltételek esetén jogosult 

arra, hogy személyes adatait, melyekhez hozzáféréssel rendelkezik az Adatkezelő, egy 

strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapja, és ezt követően 

jogosult arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben 

őt a Tamási-Hús Kft. meggátolná. 

 

5.6. A tiltakozáshoz való jog: A Pályázó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja 

szerint a Tamási-Hús Kft. a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt 

céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. 

 

5.7. Jogorvoslathoz való jog: A Pályázó panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-

1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu), továbbá a Polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező Bíróság előtt is érvényesítheti a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait. 
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