BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS
KÖZPONT
ÉS INTÉZMÉNYEI

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeihez beérkező Pályázatok és / vagy Önéletrajzok
kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató
Tisztelt Pályázó!
Mielőtt megtisztelne Bennünket bizalmával és elküldené nekünk álláspályázatát vagy önéletrajzát, kérjük, előtte
ismerje meg adatvédelmi tájékoztatónkat.
Adatkezelő:
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)
Címe: 1134 Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 152.
Adatkezelő Képviselője: Gyuris Tamás Igazgató
Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@bmszki.hu
Az adatkezelés helye:
A BMSZKI székhelye: 1134 Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 152.
Az adatkezelés célja:
Az álláspályázatokra jelentkezők közül a legalkalmasabb kiválasztása
Az adatkezelés
jogalapja:
Az adatok forrása:
A kezelt adatok köre:

Az adatokhoz való
hozzáférés,
adatbiztonság:

Adatkezelési
műveletek:
Adattovábbítás:

Adatkezelés
időtartama:

Jogérvényesítés:

Az adatkezelő érintett hozzájárulása az adatkezeléshez
A Pályázati felhívásra jelentkező személy önkéntes adatszolgáltatása
a) természetes személyazonosító adatok,
b) önéletrajz,
c) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó a munkakör betöltéséhez
szükséges mértékű egyéb adatok,
d) mellékelt dokumentumok.
A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a BMSZKI.
kiemelten gondoskodik.
A beérkezett álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag a BMSZKI erre
jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik.
Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő
jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás,
a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.
A megpályázott munkakörökre alkalmas jelöltek kiválasztásához szükséges nyilvántartás,
számítógépes adatfeldolgozás, tárolás.
A BMSZKI a beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat harmadik fél számára sem
statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra,
valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is
kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.
Abban az esetben, ha nem a pályázó nyeri el az állást, akkor az álláspályázat elbírálásáig
tárolja a BMSZKI az adatokat.
A pályázat nyertesének az adatait az adatkezelés céljának figyelembe vételével, az
álláspályázat elbírálását követően az állás betöltéséig kezeli a BMSZKI.
A pályázat visszavonásáig.
További pályázatok felhasználásához, a pályázó kifejezett hozzájárulása esetén maximum 6
hónap.
A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek.
Az adatkezelés ideje alatt a pályázó adatait töröljük, ha törlési kérelmet nyújt be.
A pályázó az adatainak a törlését kérheti az adatvédelem@bmszki.hu e-mail címen.
Vita esetén a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósághoz
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
vagy a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz fordulhat.

postacím:
cím:
központi telefonszám:
telefax:

1887 Budapest, Pf. 28.
1055 Budapest, Markó u. 25.
+36-1-354-6000
+36-1-354-6057

Kedves Pályázó!
Tájékoztatjuk, hogy Ön a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeihez (BMSZKI) nyújthatja be az
álláspályázatát. Személyes adatait a GDPR és a hatályos az adatvédelmi rendelkezések előírásainak megfelelően,
kizárólagosan az álláspályázat elbírálásának céljából, bizalmasan kezeljük.
Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat:
A pályázatom elektronikus beadásával egyuttal hozzájárulok, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei – az adatkezelési tájékoztatás alapján – a megadott személyes adataimat kezelje.

