XXI. Álláspályázatok, önéletrajzok adatkezelése
Adatkezelők:
• Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
• feladat elvégzésében illetékes egyes települések önkormányzatai
Közszolgálati tisztviselői állások esetében a köztisztviselők kiválasztása az 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.) előírásai szerint zajlik (45. § (1): jogszabály vagy az államigazgatási szerv döntése alapján a
kinevezés meghívásos vagy pályázati eljárás alapján történhet.
Közalkalmazotti állások esetében az álláspályázatok meghirdetése és a feltételek előírása a Kjt.
szerint (20§ és 20/A §) zajlik. A munkakör betöltéséhez megfelelő erkölcsi bizonyítvány a
foglalkoztathatóság feltétele.
1/XXI. Adatkezelés
o Érintettek kategóriái
o Személyes adatok
kategóriái

o

Adatkezelés célja

Álláspályázatok adatkezelése
Álláspályázatot benyújtók, állás betöltésére meghívottak
Munkaviszony keretében hirdetett állás esetében:
A pályázatot benyújtó által önkéntesen kiválasztott és megadott
adatok, a kiírt álláspályázatban előírt kompetenciák és feltételek
figyelembe vételével (jellemzően név, születési hely, idő, e-mail
cím, telefonszám, levelezési cím, végzettség, és bármely egyéb a
jelentkezéssel és jövőbeli munkavállalással kapcsolatos személyes
adat)
Közalkalmazotti jogviszony keretében hirdetett állás esetében
ezeken felül:
• a szerint a végzettséget igazoló bizonyítvány másolata;
• a Kjt. 20/A. (5) b. pont szerinti nyilatkozatot az
adatkezeléshez történő hozzájárulásról
Közszolgálati tisztviselők esetében az önéletrajz jogszabály szerint
tartalmazza:
• a jogszabály megszabta adatkör:
a) személyes adatok (neve, születési neve, anyja neve,
neme, születési helye, családi állapota, állampolgársága,
állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, faxszáma, email címe, honlapja, fényképe),
b) betöltött beosztásra, munkakörre,
c) szakmai tapasztalatra,
d) végzettségre, szakképzettségre,
e) készségekre, képességekre, kompetenciákra
(nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre,
járművezetési engedélyre, katonai szolgálatra) vonatkozó
adatok.
• az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékletek
• egyéb kiegészítő információk.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány:
• ha azt a Munka Törvénykönyve a munkakör betöltéséhez
előírja
• közalkalmazott és közszolgálati tisztviselő jogviszonyra
történő pályázat esetében
Munkaerő-kiválasztás, a humán erőforrás-igény biztosítása
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o

Adatkezelés jogalapja

o
o

Adatok forrása
Érintettől származó
adat: kötelező-e
megadni
Adattovábbítás,
címzettek kategóriái

o

o

Adatkezelés
időtartama, törlésre
előirányzott határidő

Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a (az adatot az érintett adja
meg, hozzájárulását írásban nyújtja be erről a Kjt. szerint, egyéb
esetekben azt önéletrajza benyújtásával hozzájárulását az abban
szereplő személyes adatok kezeléséhez megadottnak tekintjük)
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c (Kttv., Kjt.,
Mt.)
Érintett
Az előírt adatok megadása nélkül a beadott pályázat nem
nyilvánítható sikeresnek.
Adattovábbítás az adatkezelők között történik, adattovábbítás
alapesetben nincs ezen kívül.
Adatkezelő jogosult az álláspályázatban foglalt adatokat
ellenőrizni publikus vagy általa jogosan hozzáférhető
adatbázisokból (pld. erkölcsi bizonyítvány).
Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben,
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes személyes
adatok megosztását (pld. internet / telekommunikációs
szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos érdekünk
érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek) személyes
adatait továbbíthatjuk.
A cél megvalósulásáig: Elutasított pályázat esetében a pályázati
anyagot az érintettnek visszaküldjük a döntést követően, a sikeres
pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig. Felvétel esetében: az
adatkezelés átfordul a munkaügyi adatkezelésbe. Közszolgálati
tisztviselő esetében az önéletrajz a Kttv. előírásai szerint 50 évig
kezelhető a személyi anyagban.
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