
 
 
 

2. sz. melléklet 

Adatkezelési tájékoztató álláspályázatot benyújtók számára 

 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező hozzájárulása, amely a jelentkezés megtörténtével, a személyes 
adatok megküldésével, mint ráutaló magatartással megadottnak tekinthető. 

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a jelentkező által célzott álláspályázat elbírálása, illetve a jelentkezővel való 
kapcsolattartás. 

A kezelt személyes adatok köre 

A MACIVA a jelentkező által célzott álláspályázat elbírálásához szükséges körben kezeli a 
személyes adatokat, valamint elérhetőségi adatokat. A kezelhető személyes adatok köre: a 
jelentkező neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcíme, képesítési adatai, fényképe, telefonszáma, 
e-mail címe, valamint az általa önkéntesen megadott bármely további személyes adat, illetve a 
felvételi folyamat során a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés. 

Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye 

A jelentkezéskor megadott, illetve megküldött adatok kizárólag a MACIVA Nonprofit Kft. azon 
alkalmazottai által kerülnek kezelésre, akiknek ez munkaköre alapján joga, illetve kötelezettsége, az 
adatkezelés helye ezen alkalmazottak munkavégzéséhez rendszerint használt hely. 

Az adatkezelés időtartama 

A MACIVA, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott (pl. 
önéletrajzban megjelölt) személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az álláspályázat elbírálását 
követően a jelentkezőnek a jelentkezés keretében benyújtott személyes adatai – beleértve a 
kapcsolattartási adatokat is – törlésre kerülnek. A MACIVA az elbírálást követően csak a jelentkező 
kifejezett, egyértelmű és önkéntes, írásbeli hozzájárulása alapján őrizheti meg tovább a pályázatot, 
és csak akkor, ha annak megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési cél elérése 
érdekében szükség van. 

A jelentkező adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható a adatvedelem@maciva.hu e-mail 
címre küldött írásbeli kérelemmel. Ebben az esetben a jelentkezéskor megadott, illetve megküldött 
személyes adatok törlésre kerülnek. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása az 
álláspályázat elbírálásának akadályát képezi, így a hozzájárulás visszavonásával a jelentkezés is 
visszavontnak tekinthető. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján korábban 
végzett adatkezelés jogszerűségét. 

A jelentkező a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá 
élhet az adatkezelés korlátozásához vagy az adatok törléséhez való jogával. 

Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben panasszal kíván élni, ezt megteheti a MACIVA-nál 
az alábbi elérhetőségen: adatvedelem@maciva.hu, aki a panaszt kivizsgálja, és megteszi a szükséges 
intézkedéseket. Az adatvédelmi tisztviselő eljárásával szemben a felügyeleti szervnél, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve bíróság előtt élhet további jogorvoslattal. 

A MACIVA adatvédelmi szabályzata az alábbi weboldalon érhető el: www.maciva.hu, www.fnc.hu  
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