Tisztelt …………..!
Köszönjük, hogy a ……………………….. pozícióra jelentkezve az önéletrajzát elküldte a Szegedi
Szakképzési Centrum részére.
Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy a Szegedi Szakképzési Centrum által meghirdetett pozícióra nem
nyert felvételt.
Bízunk benne, hogy a későbbiekben az Ön képességeinek és tapasztalatainak megfelelő pozíciót
tudunk felajánlani az Ön részére.
Kérjük, hogy amennyiben szeretné, hogy a Szegedi Szakképzési Centrum a jövőben megkeresse
Önt állásajánlatával, a jelen levél mellékletét képező adatkezeléshez történő hozzájárulását
aláírva 5 munkanapon belül küldje meg részünkre. A hozzájárulását megküldheti postai úton
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. elérhetőségre, vagy az info@szakkepzesszeged.hu.
elektronikus levelezési címre.
Amennyiben Ön a hozzájárulását megadja a Szegedi Szakképzési Centrum, mint adatkezelő az
Ön által megküldött önéletrajzot és annak mellékleteit az adatállományban 2 évig megtartja
azzal a céllal, hogy a megfelelő pozíció megnyílásakor Önnel a kapcsolatot felvehesse .
Természetesen bármikor jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását megküldheti postai úton 6725 Szeged,
Kálvária sgt. 84-86. elérhetőségre, vagy az info@szakkepzesszeged.hu. elektronikus levelezési
címre.
Az Ön önéletrajzát és mellékleteit az abban szereplő személyes adatokkal a Szegedi Szakképzési
Centrum, mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete
(GDPR) alapján kezeli mely előírásainak megfelelően az alábbi adatkezelésről szóló tájékoztatást
nyújtja az Ön részére.
Név: Szegedi Szakképzési Centrum
Az adatkezelő /képviselője/
info@szakkepzesszeged.hu;
megnevezése és elérhetőségek:
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
Foglalkoztatási jogviszony későbbi létesítése
Adatkezelési cél:
céljából megfelelő foglalkoztatott kiválasztása.
Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk a) pontja az Ön hozzájárulása.
A Szegedi Szakképzési Centrumhoz önéletrajzot,
Érintettek kategóriái
álláspályázatot benyújtó személyek
az önéletrajzban és esetlegesen a mellékletben az
Személyes adat kategóriák:
Ön által megadott adatok
Az Ön adatait Adatkezelő nem továbbítja
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére, azokhoz kizárólag az Adatkezelő HR
munkakörrel rendelkező munkatársai férnek
hozzá. Az Adatkezelő csak kivételes esetben és
Személyes
adatokhoz
hozzáférő
jogszabályi kötelezettség alapján adja át az
személyek
érintett személyes adatait állami szervek,
hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség,
nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság - számára.
A személyes adatok tárolásának
2 évig,
időtartama:
érintett törlési kérelmének beérkezéséig
Technikai és szervezési intézkedések: Személyes adatok tárolása szerveren,

elektronikusan, papír alapon a székhelyen elzárva
történik.
Tájékoztatom továbbá, hogy, mint érintettnek az alábbi jogai vannak az adatkezelés kapcsán:
Érintett tájékoztatáshoz való joga
Az Ön részére jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő, az előzetes
tájékoztatást, adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása
előtt.
Az érintett hozzáférési joga
Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezeli-e az Adatkezelő. az Ön személyes
adatait. Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja
meg a kérelemmel megegyező formában. Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1
hónapon belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet
benyújtót, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
Érintett helyesbítéshez való joga:
Ön kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos
adatok kiegészítését. Az Adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan
késedelem nélkül intézkedik.
Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat.
Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:
Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen a
következők esetén, amennyiben Ön vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg
adatkezelő ellenőrzi azt, az adatkezelés jogellenes, és Ön törlés helyett a felhasználásának
korlátozását kéri, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
amennyiben Ön az adatkezelése ellen tiltakozik azon időtartamra amíg megállapításra nem
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
Érintett adathordozhatósághoz való joga:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Érintett tiltakozáshoz való joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen ha a személyes adatok
kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, vagy a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
valamint közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Intézkedési idők
Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti,
a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő
tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Érintett jogainak biztosítása
Tájékoztatjuk, hogy a Szegedi Szakképzési Centrum adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Rajda Szilvia
E-mail elérhetősége: szilvia.rajda@rajdaugyved.hu
Telefonos elérhetősége: +3630-330-3236
Jogérvényesítés, Jogorvoslati lehetőségek
Kérjük, hogy panaszával illetve jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan minden esetben
először az Adatkezelőt keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• Postai úton:
• Elektronikus úton:
Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki
hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt
elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
Név: Szegedi Törvényszék
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 408
E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Tisztelettel:

_________________________________
Szegedi Szakképzési Centrum, mint adatkezelő képv.

HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADATKEZELÉSHEZ
Alulírott, ………………………………………………., mint a Szegedi Szakképzési Centrumhoz önéletrajzot
megküldő álláspályázó, mint érintett a jelen nyilatkozat aláírásával az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló,
külső befolyástól mentes
hozzájárulásomat adom
hogy a Szegedi Szakképzési Centrum mint adatkezelő az önéletrajzomat, annak mellékletét az
adatállományban megtartsa a jelen hozzájárulásomtól számított 2 évig azzal a céllal, hogy az
adatkezelő a számomra megfelelő pozíció megnyílásakor velem a kapcsolatot felvehesse és a
megüresedő álláshelyre jelentkezéssel kapcsolatos információkat megadja részemre.
Kijelentem, hogy a Centrum részletes adatvédelmi tájékoztatóját a jelen nyilatkozat aláírása előtt
megismertem.
Kelt:
_____________________________
…………………… érintett,mint foglalkoztatott

