ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Jelentkező!
Köszönjük, hogy megtisztel minket bizalmával és érdeklődik a BVH Budapesti
Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH
Zrt.) által meghirdetett pozíció iránt.
Társaságunk elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosításával kapcsolatban, ezért
kérjük olvassa el figyelmesen jelen adatvédelmi tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató),
melynek célja, hogy ismertessük a pozícióra közvetlenül, vagy munkaerő-közvetítő
partnercégeken keresztül jelentkezők nyilvántartásával, a benyújtott pályázatok elbírálásával és
a kiválasztási folyamat lezárását követő értesítéssel kapcsolatban végzett adatkezelést, valamint
a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseinket és az Önt megillető jogokat.
1)

Az adatkezelő adatai:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
E-mail cím:

BVH
Budapesti
Városüzemeltetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
01-10-046833
titkarsag@bvh.budapest.hu

Holding

Az adatvédelmi tisztviselő adatai:
Név:
Cím:
E-mail cím:
2)

Varga Andrea
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
varga.andrea@bvh.budapest.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”)



Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)



A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”)

3)

Az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama

3.1)

Álláspályázat elbírálása

3.1.1) A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
név

az adatkezelés célja
a név a pályázó azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges

e-mail cím, telefonszám

az e-mail cím és a telefonszám a BVH Zrt. és Ön közötti
kapcsolattartás és az álláspályázat elbírálásáról történő értesítés
célját szolgálja

az életrajzban megadott a pályázó alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok
tanulmányi és szakmai
tapasztalatok,
egyéb
kompetenciák
az életrajzban megadott, a pályázó alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok
pályázó által fontosnak
tartott egyéb adatok
a
személyes
interjúk a személyes interjú és az álláspályázat elbírálása során keletkező
eredményeit, az interjú értékelések, észrevételek célja a pályázó alkalmasságának
kiértékelő lapok tartalmát, megítélése
és az interjút vezető
munkatársak észrevételei
a motivációs levélben amennyiben a pályázó az életrajz mellé motivációs levelet is
feltüntetett adatok
mellékel, úgy az abban foglalt adatok a pályázat elbírálása során
kerülnek felhasználásra
Az adatkezelés célja
A BVH Zrt. által meghirdetett pozíció betöltése a kiválasztási eljárás során jelentkező pályázók
közül, a szakmai értékelési és alkalmassági szempontok figyelemebe vételével, valamint a
pályázók értesítése a kiválasztási eljárás befejeztéről és eredményéről.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. (GDPR 6. cikk a) pont). A hozzájárulás az Ön
akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása,
3.1.2) Az adatkezelés időtartama
A BVH Zrt. a kiválasztási eljárás során tudomására jutott személyes adatokat az adatkezelés
céljának teljesülésével, a kiválasztási eljárás befejezéséig kezeli. Ön jogosult a kiválasztási
eljárás során bármikor visszavonni hozzájárulását az titkarsag@bvh.budapest.hu e-mail címre
küldött emailben, ez azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
3.2)

Nyilvántartásban tárolás a jövőben meghirdetett pozíciókról való értesítés érdekében
3.2.1) A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
név

az adatkezelés célja
a név a pályázó azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges

e-mail cím, telefonszám

az e-mail cím és a telefonszám a BVH Zrt. és Ön közötti
kapcsolattartás és az álláspályázat elbírálásáról történő értesítés
célját szolgálja

az életrajzban megadott a meghirdetett pozícióra jelentkező pályázó alkalmasságának
tanulmányi és szakmai megítéléséhez szükséges adatok
tapasztalatok,
egyéb
kompetenciák:
oktatási
intézmények,
képesítések,
megelőző
munkahelyek és egyéb
szakmai
tapasztalatok,
továbbképzések,
tudományos publikációk
stb.
az életrajzban feltüntetett, a pályázó által a beküldött életrajzban feltüntetett egyéb adatok
a pályázó által fontosnak
tartott
egyéb
adatok
(például
jogosítvány,
egyéb kompetenciák)
és az interjút vezető a személyes interjú és az álláspályázat elbírálása során keletkező
munkatársak észrevételei értékelések, észrevételek célja a pályázó alkalmasságának
megállapításai
megítélése, az interjút vezető észrevételeinek rögzítése
a motivációs levélben amennyiben a pályázó az életrajz mellé motivációs levelet is
feltüntetett adatok
mellékel, úgy az abban foglalt adatok a pályázat elbírálása során
kerülhetnek felhasználásra
Az adatkezelés célja
A BVH Zrt. által meghirdetett pozícióra megküldött, életrajzot és motivációs levelet magában
foglaló pályázati anyagokat a kiválasztási eljárás lezárultát követő egy (1) évig a BVH Zrt.
nyilvántartásában kezelje annak érdekében, hogy a jövőben meghirdetett pozíciókról az azt
igénylő pályázók értesítés kapjanak.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. (GDPR 6. cikk a) pont)
Hozzájárulás az adatkezeléshez
Azzal, hogy Ön a jelen Tájékoztató megismerését követően megküldi a Társaságunk által
meghirdetett álláspályázatra az életrajzát tartalmazó jelentkezését, az az Ön akaratának
önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánításának
tekintendő, amellyel Ön jelzi Társaságunk részére, hogy beleegyezését adja az Önt érintő
személyes adatok kezeléséhez a fent megjelölt adatkezelési célok eléréséhez.
3.2.2) Az adatkezelés időtartama

A BVH Zrt. az nyilvántartásában tárolás érdekében rendelkezésre bocsátott és a kiválasztási
eljárás során tudomására jutott személyes adatokat a kiválasztási eljárást követő egy (1) évig
kezeli, mely lejártát követően a tárolt személyes adatokat nyilvántartásából törli. Ön jogosult a
kiválasztási eljárás során bármikor visszavonni hozzájárulását az titkarsag@bvh.budapest.hu email címre küldött emailben, ez azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
4)

Adattovábbítás
A BVH Zrt. az Ön adatait harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja,
azokat nyilvánosságra nem hozza, azok alapján automatizált döntést nem hoz és profilalkotást
nem végez.
Társaságunk hatósági megkeresés esetén az Ön személyes adatait az alkalmazandó
jogszabályokban meghatározott célra és mértékben a hatóságok rendelkezésére bocsátja.

5)

Adatbiztonsági intézkedések
A BVH Zrt. a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével minden szükséges
technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön által
megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes
folyamata során.
Szervereink fizikailag zárható helyiségekben találhatók, melyeket jelszóval, valamint
folyamatosan naprakészen tartott tűzfallal és hálózatvédelemmel védünk a jogosulatlan
hozzáféréstől.

6)

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1) A hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy a fenti elérhetőségeinken keresztül visszajelzést kapjon a BVH Zrt.-től arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és amennyiben ilyen
adatkezelés folyamatban van, úgy jogosult arra, hogy a következőkről tájékoztassuk:
‐
‐
‐
‐
‐

milyen forrásból,
milyen célból,
a személyes adatainak mely kategóriáit,
milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük,
valamint, hogy a BVH Zrt. kinek, mikor, milyen jogalapon, mely személyes adatokhoz
biztosított hozzáférést vagy mely harmadik fél címzetteknek továbbította a személyes
adatait.

Hozzánk eljuttatott kérése esetén az általunk kezelt személyes adatairól a fenti tájékoztatást
haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül rendelkezésére bocsátjuk.
6.2) A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a BVH Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy
módosítsa az Önre vonatkozó személyes adatokat (például bármikor megváltoztathatja az e-mail
címét).
6.3) A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó
személyes adatokat.
6.4) A korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk a személyes adatai kezelését. A korlátozás addig
tart, amíg az Ön által megjelölt indok azt szükségessé teszi.
A személyes adatainak kezelésének korlátozását kérheti abban az esetben, amennyiben Ön
vitatja személyes adatai pontosságát, vagy úgy gondolja, hogy a személyes adatainak kezelése
jogellenes, vagy amennyiben Ön igényli személyes adatait jogi igényeinek előterjesztéséhez
(például ha panaszt kíván tenni, vagy pert kíván indítani személyes adatainak jogellenes kezelése
miatt).
6.5) Az adathordozhatósághoz való jog
Kérésére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rendelkezésére
bocsátjuk a BVH Zrt. által kezelt személyes adatait, továbbá kérésére továbbítjuk azokat az Ön
által megjelölt adatkezelő részére.
7)

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Ön jogosult a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén panaszt tenni a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu), vagy pert indítani a lakóhelye
szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróságon.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott ………………………… (születési hely, idő: ………………………; lakcím:
…………………………………………..) ezennel önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt.) által meghirdetett pozícióra
megküldött, életrajzomat és motivációs levelemet magában foglaló pályázati anyagomat a
kiválasztási eljárás lezárultát követő egy (1) évig nyilvántartásában kezelje annak érdekében,
hogy a jövőben meghirdetett pozíciókról értesítés kapjak.
A benyújtott pályázatom elbírálásról, a kiválasztási folyamat lezárását követő értesítéssel
kapcsolatban végzett adatkezelésről, a személyes adataim védelme érdekében tett
intézkedésekről, valamint az engem megillető jogokról szóló adatvédelmi tájékoztatót (a
továbbiakban: Tájékoztató) a BVH Zrt. részemre elérhetővé tette, az abban foglaltakat
megismertem.
A személyes adataim kezelésével kapcsolatban engem megillető jogokat megismertem, a
hozzájárulásom visszavonásával kapcsolatos tájékoztatást megkaptam.

Budapest, 201.., ………………..

______________________________________
Jelentkező

