
 

 

II. 

Az információs rendszer megnevezése: Álláspályázatok, önéletrajzok, motivációs levelek. 

 

Az információs rendszer rövid leírása: A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. által meghirdetett 

állásokra jelentkezők pályázatai elektronikus és nyomtatott formában. Fényképek, képzettséget 

igazoló adatok, korábbi munkahelyek ajánlásai, alkalmasságról szóló egyéb dokumentumok. 

 

Az adatlap belső azonosítója: GDPR/2. 

Készítette: Dancsó Róbert gazdasági vezető 

Jóváhagyta: Csanádi Zoltán ügyvezető 

Érvényesség kezdete: 2018. május 25. 

Az adatkezelés céljai: 

Az álláshelyek betöltése a megfelelő képzettséggel és a legjobb motivációval rendelkező 

munkavállalókkal. Ha több alkalmas jelölt is van, akkor a pályázatok megőrzése arra az esetre, 

ha később egy újabb személy alkalmazására nyílna lehetőség. A pályáztatás rendszerint a 

www.profession.hu portál segítségével történik, ahová a jelöltek feltölthetik a pályázatukat. 

Az érintettek kategóriáinak ismertetése: 

Az álláshelyre jelentkező magyar vagy külföldi állampolgárok. 

A személyes adatok kategóriáinak ismertetése: 

Természetes személyazonosító adatok: név, anyja neve, lakóhelye, születési adatok; továbbá a 

pályázatok anyaga: motiváció, képzettséget igazoló bizonyítványok adatai, korábbi 

munkahelyek, ajánlások, tevékenységet igazoló iratok stb. 

Az olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, 

ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket: 

A személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja más szervezeteknek.  

A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi 

szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti 

továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása: 

A személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja harmadik országba. 

Ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők: 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett 

hozzájárulása. A pályáztatás végén a beküldött anyagokat törlik (megsemmisítik). Kivételes 

esetben az érintett személy hozzájárulásával a pályázatot tovább őrzi az adatkezelő. Ebben az 

esetben a megőrzés előirányzott időtartama 1 év. 

http://www.profession.hu/


 

 

Ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések 

általános leírása: 

Az adatkezelés során alkalmazzák-e a személyes adatok álnevesítését és titkosítását: 

Nem, nincs ilyen szándék. 

Milyen intézkedéseket tesznek a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és 

szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre 

állásának és ellenálló képességének biztosítására: 

Információbiztonsági Szabályzat, elektronikus hozzáférés korlátozása, papír alapú 

dokumentumok biztonságos őrzése, dolgozók továbbképzése, belső információbiztonsági 

ellenőrzési rendszer, biztonsági mentési eljárási rend. 

Milyen intézkedéseket tesznek, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza 

lehet állítani: 

Rendszeres adatmentési eljárási rend, redundáns háttértárak alkalmazása, vásárolt 

biztonságos tárhely szolgáltatás. 

Milyen intézkedéseket tesznek az adatkezelés biztonságának garantálására hozott 

technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, 

felmérésére és értékelésére: 

Ütemezett, rendszeres információbiztonsági ellenőrzési eljárási rend. Dolgozói személyes 

felelősségi rendszer kialakítása. 

  

 


