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Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság álláshirdetéseihez kapcsolódó 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
(Átfogóbb és részletesebb adatkezelési tájékoztatók az Adatkezelő honlapján elérhető: 

https://ifka.hu/hu/page/privacy-policy) 
 
 

Adatkezelő megnevezése  IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Adatkezelő képviselője:  Barta-Eke Gyula 
Pozíció:  ügyvezető 
E-mail címe:  info@ifka.hu 
Telefonszáma:  +361 213 2213 
Honlapja:  https://ifka.hu/  
Székhelye:  1062 Budapest Andrássy út 100. 
Adószáma:  
Adatvédelmi tisztviselő: 

23833904-2-42 
adatvedelem@ifka.hu 

 
Jogszabályi háttér:  
A fent megnevezett projektrendezvény adatkezelése a következő jogszabályok szerint 
történik:  

 az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános adatvédelmi 

Rendelet, vagy GDPR) 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes 
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről 

 
A jelentkezés módja, a pályázat benyújtása, a személyes adatok kezeléséhez való 
hozzájárulás: 
Az álláshirdetésekre jelentkezni, pályázni kizárólag az Adatkezelő által megadott e-mail címre 
küldött pályázatban lehet. Kérjük, hogy a pályázó jelen adatkezelési tájékoztatót írja alá, vagy 
a pályázati anyagában/önéletrajzának végén írja le következőt: „Az adatkezelési tájékoztatót 
elolvastam, megértettem és az általam megadott személyes adataim kezeléséhez 
önkéntesen hozzájárulok.” A nyilatkozat elmaradása esetén a pályázótól visszaigazoló e-
mailben kérjük a hozzájárulását. Amennyiben a pályázó az adatkezeléshez való önkéntes 
hozzájárulása a pályázat elbírálásának kezdetekor nem áll az Adatkezelő rendelkezésére, a 
pályázati anyag törlésre kerül. 
 
A kezelt személyes adatok köre: 
Pályázó neve, lakcíme, e-mail címe, aláírása, születési ideje és helye, anyja neve, fényképe, 
képesítési adatai, önéletrajza, a Pályázó által megadott egyéb személyes adatok, a Pályázóról 
készített munkáltatói feljegyzés. 
 
Az adatkezelés célja: 
A betöltetlen munkakörökbe tartozó feladatok ellátásához a legmegfelelőbb személy 
kiválasztása. A jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése, 
valamint kapcsolattartás. 
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Az adatkezelés jogalapja: 
„Érintett hozzájárulása” 
 
Az adatkezelés időtartama:  
Az adatkezelés időtartama: A Pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a 
pályázat beérkezésétől számított 1 évig. 
Az adatkezelés céljának megszűnése (a megpályázott állás betöltése) után az adatkezelés 
jogalapja Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy egy esetleges jogvitában bizonyítani tudja azt, 
hogy a felvételi eljárás során betartotta a hatályos jogszabályokat, így különösen az Mt. és az 
Ebktv. (Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény) rendelkezéseit. E vonatkozásban az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdésének f) pontja, mely szerint az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek az 
érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogos érdek). 
A ki nem választott jelentkezők, pályázók személyes adatait az adatkezelés időtartamának 
lejártát követően törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát 
visszavonta.  
 
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: 
A munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető(k), valamint munkaügyi feladatokat ellátó 
munkavállalók. 
 
Adatbiztonsági intézkedések: 
Az Adatkezelő számára megadott adatait részben a saját kezelésében és tulajdonában 
található szervereken tárolja, részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe 
szolgáltatásokat: 

 AB Plusz Bt. 

 Microsoft Magyarország Kft. 
 
Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje, 
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 
 
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

 hozzáférés joga 

 a helyesbítés joga 

 a törléshez való joga 

 az adat kezelésének korlátozásához való joga 

 az elfeledtetéshez való jog 

 az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

 az adathordozhatósághoz való joga 

 tiltakozáshoz való joga 

 tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén 

 automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:  
Az érintetti problémák orvoslásának elsődleges, leggyorsabb és legmegbízhatóbb eszköze az 
Adatkezelő és az érintett közötti közvetlen, indokolt esetben moderátor útján létrejött 
egyeztetés. Ezért arra kérjük valamennyi Pályázót (érintettet), hogy bármely kérdésük, 
észrevételük, esetleges problémájuk, tapasztalt hiányosságunk esetén bizalommal és 
közvetlenül forduljanak az Adatkezelőhöz, annak adatvédelmi tisztviselőjéhez a jelen 
tájékoztató elején, vagy az Adatkezelő saját honlapján feltüntetett elérhetőségeken keresztül. 
 
Amennyiben a kialakult helyzet jellege vagy állapota miatt erre nem látnak lehetőséget, az 
érintett kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 
továbbiakban Hatóság) eljárását is, ha Adatkezelő részéről jogsértést tapasztal. Kiemeljük, 
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hogy a Hatóság ugyancsak azt javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén 
először az Adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében, amely 
természetesen nem kötelező előzetes eljárás. A Hatóság honlapja a https://www.naih.hu, e-
mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen érhető el. 
 
Az érintett – jogainak megsértése esetén – bírósághoz fordulhat. A kereseti kérelem elbírálása 
a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás – az érintett választása szerint – az érintett 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható. 
 
 
A fenti adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megértettem és az általam megadott 
személyes adataim kezeléséhez önkéntesen hozzájárulok. 
 
Kelt: 
 
 
 

………………………………………. 
Pályázó aláírása 

 
Opcionális hozzájárulás: 
 
Alulírott Pályázó hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő, a nála későbbiekben előálló 
betöltetlen munkakörökbe tartozó feladatok ellátásához a legmegfelelőbb személy 
kiválasztása céljából a pályázati anyagomat munkaügyi adatbázisában további 5 évig 
megőrizze és az esetleges álláslehetőségekkel kapcsolatosan a megadott elérhetőségeimen 
megkeressen, vagy részemre értesítést küldjön. 
 
Kelt: 
 
 
 

………………………………………. 
Pályázó aláírása 

 


