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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - pályázóknak 

 

 

Tisztelt Pályázó! 

 

Önéletrajzának benyújtása során az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét: 

-  az önéletrajzba a személyes adatain (név, e-mail cím, telefonszám) kívül elsősorban a 

megpályázott állás betöltéséhez szükséges, azzal összefüggésbe hozható iskolai 

végzettségeit, illetve szakmai tapasztalatait írja bele. Amennyiben ezen kívüli 

információkat is átad, azt személyes adatként fogjuk kezelni. 

- A beadott pályázattal kapcsolatban bármikor kérheti, hogy semmisítsük meg a 

beküldött pályázati anyagát. A kérelmet a pályázat benyújtásával megegyező módon 

juttassa el hozzánk. 

- Amennyiben olyan munkakörbe jelentkezik, ahol harmadik féllel (vevők, beszállítók, 

hivatalok, stb) elektronikus kapcsolatot kell tartani, akkor vegye figyelembe, hogy 

cégünknél az elektronikus aláírás részeként az Ön fotóját is szerepeltetjük. 

- Benyújtott pályázatát cégünk HR-ügyintézője, a megpályázott álláshoz kapcsolódó 

közvetlen vezetője vagy vezetői, illetve cégünk ügyvezetői fogják megkapni.  

- Pályázatát minden esetben bizalmasan kezeljük, akár cégen belül, akár harmadik féllel 

szemben. 

- Amennyiben pályázatában referenciákat jelöl meg, akkor fenntartjuk a jogot, hogy a 

megjelölt referenciaszeméllyel felvegyük a kapcsolatot, és az Ön szakmai munkájáról 

információkat kérjünk tőle. 

- Bizonyos munkakörök esetében fontos szempont lehet a lakcím illetve a tartózkodási 

hely is. Ezt külön jelezzük a pályázati kiírásban. 

- Amennyiben a betöltendő munkakör ezt indokolja, fényképes pályázati anyagot 

kérhetünk Öntől. Ezt külön jelezzük a pályázati kiírásban. 

- Valamennyi sikertelen pályázót írásban értesítjük a kiválasztás sikertelenségéről, és a 

pályázati anyagának 3 munkanapon belül történő megsemmisítéséről, ezzel 

egyidejűleg azonban fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a kiválasztás során 

sikertelenül pályázók hozzájárulását kérjük önéletrajzuk további 3 hónapig történő 

kezelésére, egy esetleges jövőben meghirdetésre kerülő állás betöltése céljából. Ehhez 

azonban ezirányú írásos megkeresésünkre az érintett pályázó írásos hozzájárulására 

van szükség. Amennyiben az érintett 3 munkanapon belül nem reagál 

megkeresésünkre, önéletrajzát az általános szabályok szerint megsemmisítjük. 

 

Köszönjük, hogy fenti tájékoztatót elolvasta.  

 

A továbbiakban tájékoztatjuk Önt a Somogyi Elektronic Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által 

meghirdetett állás megpályázásával kapcsolatban tudomásunkra jutott személyes adatai  

kezeléséről, a kezelés során alkalmazott gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében 

tett intézkedésekről, valamint az Ön joggyakorlásának módjáról.  
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1. Az adatkezelő 

Az adatkezelő neve Somogyi Elektronic Kft. 

Az adatkezelő címe H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3. 

 

Az adatkezelő elérhetőségei 

e-mail somogyi@somogyi.hu 

telefon (96) 512-512 

honlap www.somogyi.hu, 

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van) Kovács Attila 

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei (96) 512-524, adatvedelem@somogyi.hu 

 

2. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatok, pozíciók betöltése. 

 

3. Az adatkezelés jogalapja 

önkéntes hozzájárulás [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk 

(1) bek. a) pontja] 

 

4. A kezelt adatok köre: 

név, e-mail cím, telefonszám, a megpályázott állás betöltéséhez szükséges, azzal 

összefüggésbe hozható iskolai végzettségeiket, illetve szakmai tapasztalatok. Amennyiben a 

pályázó ezen kívül további információkat is átad, Adatkezelő azokat is személyes adatként 

kezeli. 

 

5. Az adatkezelés időtartama:  

A kiválasztási eljárás befejezését követő 3 munkanap, vagy a további adatkezeléshez történő 

hozzájárulás esetén további 3 hónap. A pályázók a kiválasztási folyamat során, és azt követően 

is bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, kérhetik, hogy Adatkezelő a beküldött 

önéletrajzukat semmisítse meg, melynek Adatkezelő köteles haladéktalanul eleget tenni. 

 

6. Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezménye: 

Az érintett nem tud jelentkezni a meghirdetett pozícióra. 

 

7. Az adatok továbbításra nem kerülnek.  

 

8. Az érintett személy jogai, jogosultságai, ezek érvényesítése 

 

8. 1. Tájékoztatáshoz való jog 

Adatkezelő jelen tájékoztatóval biztosítja az érintettek személyes adatok kezelésével 

kapcsolatos tömör, érthető, világos és könnyen hozzáférhető tájékoztatását. 

 

8.2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 

következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

- az adatkezelés céljai, 

- az érintett személyes adatok kategóriái, 

http://www.somogyi.hu/
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- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,  

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  

- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga,  

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,  

- ha az adatot nem az érintettől gyűjtötték, az adatforrásokra vonatkozó információ,  

- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott 

logikára és arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel 

bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adtakezelés tárgyát képező személyes adatok 

másolatát bocsássa rendelkezésére. Minden további másolatért Adatkezelő ésszerű 

mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben a kérelmet az érintett elektronikus úton nyújtotta 

be, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban (e-mail) bocsátja az 

Adatkezelő a rendelkezésére, kivéve ha az érintett másként kéri. 

 

8. 3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett kérheti, hogy Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat késedelem 

nélkül helyesbítse. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett - kiegészítő nyilatkozat 

útján - kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.  

Adatkezelő a helyesbítésről tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték, 

kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett 

kérésére az Adatkezelő ezen címzettekről tájékoztatja az érintettet. 

 

8. 4. Törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték, 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja, 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, valamint 

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 

- a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 

céljából, 

-  a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, 

-  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból, vagy 
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-  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Adatkezelő a törlésről tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték, kivéve 

ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett 

kérésére az Adatkezelő ezen címzettekről tájékoztatja az érintettet. 

 

8. 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő a személyes adatok 

pontosságát ellenőrizze, 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen  személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, az Adatkezelő erről előzetesen 

tájékoztatja az érintettet. 

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot 

közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 

érintett kérésére az Adatkezelő ezen címzettekről tájékoztatja az érintettet. 

 

8. 6. Adathordozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben az technikailag 

megvalósítható, az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 

továbbítását is. 

 

8. 7. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, 

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 

olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak.  
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8. 8. Kártérítés és sérelemdíj 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni 

vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az 

adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.  

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az 

adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményben őt 

semmilyen módon nem terheli felelősség.  

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a 

károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy 

súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő mind az 

adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az 

adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.  

 

8. 9. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintettnek a jogainak megsértése esetén joga van bírósághoz fordulni. A pert az érintett – 

választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindíthatja. 

 

8. 10. Adatvédelmi hatósági eljárás 

Az érintett jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; 1363 Budapest, Pf. 9., www.naih.hu, 

ugyfelszolgalat@naih.hu) 

 

8.11. Eljárási szabályok 

1. Az érintett jelen tájékoztató 8.1-8.7. pontjaiban foglalt jogai gyakorlásával kapcsolatos 

kérelmét az Adatkezelő alábbi elérhetőségein nyújthatja be: 

levélben: 9027 Győr, Gesztenyefa u. 3. 

e-mailben: adatvedelem@somogyi.hu 

       gdpr@somogyi.hu 

 

A kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül Adatkezelő írásban ad tájékoztatást, a 

kérelem alapján megtett intézkedéseiről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A hosszabbításról az érintettet a késedelem okának megjelölésével a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell. Ha a kérelmet 

elektronikus úton nyújtották be, a tájékoztatást is ilyen módon kell megküldeni, kivéve ha az 

érintett másként kéri. 

Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedést a kérelem alapján, ennek tényéről, indokairól 

a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül az érintettet tájékoztatja, csakúgy, mint a 

panasz benyújtásának, a bírósági jogorvoslatnak a jogáról. 

https://www.naih.hu/
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