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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt foglalkoztatásra irányuló állápályázatokhoz 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú, a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében előírt tájékoztatási 
kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget: 
 

 A postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatokat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kezeli; 

 Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a pályázat elbírálása során a 
pályázónak a pályázat benyújtásával adott önkéntes hozzájárulása; 

 Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshely betöltésére a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony későbbi létesítése céljából, a megfelelő leendő foglalkoztatott kiválasztása 
pályázat útján; 

 Az adatkezelés időtartama: a pályázókra vonatkozó pályázati anyagot Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a pályázat jogerős lezárásárát követő elévülési idő végéig kezeli; 

 Az esetleges címzettek köre: a pályázók személyes adatai a pályázat elbírálása során 
harmadik személynek nem kerülnek átadásra; 

 Kezelt adatok köre: a pályázati kiírásban szereplő személyes adatok, így különösen: név, 
születési dátum, születési hely, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által 
megadott egyéb adatok; 

 Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan; 

 Az adatok megismerésére jogosultak köre: a pályázat során benyújtott személyes adatokat 
kizárólag a pályázat elbírálásában részt vevő személyek ismerhetik meg: a meghirdetett 
pályázat elbírálásának módjára, rendjére, határidejére vonatkozó bekezdésében 
meghatározott testületek tagjai, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
döntés előkészítésében és/vagy meghozatalában részt vevő alkalmazottai; 

 Az érintetti jogok: a pályázónak joga van pályázatát, ezáltal az adatkezeléshez adott 
hozzájárulását bármikor visszavonni, amely esetben törlési jegyzőkönyv felvétele mellett 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázó személyes adatait törli; 

 Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; 

 Az érintett kérelmére Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékes adatgazdája, 
tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az érintett adatát érintő adatvédelmi incidens 
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy 

                                                 
1 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata alatt, jelen tájékoztatás értelmezésében Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalát, mint az Önkormányzat munkaszervét kell érteni, abban az esetben, ha a foglalkoztatásra 
irányuló pályázatot Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdeti meg. 



kik és milyen jogalap alapján, milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat; 

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékes adatgazdája a tájékoztatás iránti 
kérelmekre, köteles a kérelem hozzá történt megérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 25 napon belül válaszolni; 

 A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre, szervezeti 
egységre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 
esetekben a tájékoztatás megadásával együtt járó költségeket az adatgazda határozza meg, 
és az érintett köteles viselni; 

 A már megfizetett költséget a kérelmezőnek vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen 
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett; 

 Az érintett bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint adatainak törlését 
vagy az adatkezelés korlátozását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. A törlési, korlátozási 
vagy tiltakozási jog gyakorlása esetén a pályázó beadott pályázata nem kerül elbírálásra; 

 Amennyiben az érintett természetes személy úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó 
személyesadat-kezelés nem felel meg a törvényi követelményeknek, megkereséssel élhet 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Adatvédelmi Tisztviselője felé (dr. Csillag 
Eszter; levelezési cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.; e-mail: gdpr@miskolc.hu; tel.: 
+3646512700), panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (NAIH), amennyiben a felügyeleti hatóság nem 
foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az eljárások 
fejleményekről, eredményekről, az érintett közvetlen bírósági jogorvoslatra jogosult. 

 


