ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Humán Szakemberek Országos Szövetsége által
„A Humán Szakemberek Országos Szövetségének szakértője” cím elnyerésére kiírt
pályázatra jelentkező személy részére
Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú Rendeletében (Európai Unió Általános
Adatvédelmi Rendelete, GDPR) foglaltak alapján személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az
alábbi tájékoztatást adom:
1.
Adatkezelő neve: Humán Szakemberek Országos Szövetsége (továbbiakban HSZOSZ)
Adatkezelő címe: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.
Adatkezelő telefonszáma: 06-28-522-000/3650
Adatkezelő képviselőjének neve: Dr. Poór József elnök
Adatkezelő képviselőjének e-mail címe: hszosz.kapcsolat@gmail.com
2.
Kezelt személyes adatok köre: a pályázati anyagban (tudományos- illetve szakmai portfólió
motivációs levél, diplomamásolat, doktori oklevél, adatlap) foglalt személyes adatok.
3.
Személyes adatok kezelésének célja: A Humán Szakemberek Országos Szövetségének szakértője”
cím odaítélésére való alkalmasság elbírálása, a címmel rendelkezők névjegyzékének a HSZOSZ
honlapján történő közzététele
4.
Személyes adatok kezelésének jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].
5.
Az adatkezelő – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti – jogos érdekének leírása: „A
Humán Szakemberek Országos Szövetségének szakértője” cím adományozásához, a szervezet
ajánlásához szükséges feltételeknek való megfelelés vizsgálata.
6.
A személyes adatok címzettjei és a HSZOSZ-en belül a személyes adatokhoz történő hozzáférés:
a HSZOSZ harmadik személy részére a személyes adatokat nem továbbítja. A szervezeten belül a
személyes adatokat az elnökség, a bíráló bizottság és a szakmai előkészítő bizottság, illetve a titkárság
tagjai ismerhetik meg.
7.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szakértői cím elnyerésére benyújtott pályázat
elbírálásától számított 6 hónap.
8.
Az álláspályázó hivatali adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
a) jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e,
b) kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését,
c) kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben
- már nem tartja szükségesnek a személyes adatai kezelését,

- személyes adatait jogellenesen kezelik, vagy
- saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik személyes adatai kezelése ellen,
d) kérheti a rá vonatkozó személyes adatok korlátozását, amennyiben
- vitatja a személyes adatok pontosságát,
- adatkezelés jogellenessége esetén 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,
- saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik személyes adatai kezelése ellen,
e) tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
A kérelmet az adatkezelő postacímére kell benyújtani. Ha az adatkezelő az érintett kérelme nyomán
nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az
érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogérvényesítési jogával.
9.
Az automatizált döntéshozatal tényével – ideértve a profilalkotást is – kapcsolatos tájékoztatás:
a HSZOSZ automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.
10.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslati jogok: a pályázónak joga van az
adatkezeléssel kapcsolatban
a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) mint felügyeleti hatósághoz
panaszt benyújtani (cím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonszám: 1/391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap címe: www.naih.hu), továbbá
b) az általános illetékességgel rendelkező törvényszék vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt pert kezdeményezni. A bírósági jogérvényesítés
részletes szabályait az Info tv. 23. §-a és a GDPR 79. cikke tartalmazza.
Budapest, 2019. május 08- án
Dr. Poór József sk.
elnök

NYILATKOZAT
Alulírott…...............…...................................................................................................................(név)
(szül: …....…..................., ……......................…, an: ................................................................) ezúton
nyilatkozom, hogy a Humán Szakemberek Országos Szövetsége által a „A Humán Szakemberek
Országos Szövetségének szakértője” cím elnyerésére kiírt pályázatra jelentkező személy részére szóló
„Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltakat megismertem és tudomásul vettem.
Kelt:
…...................................sk.
pályázó

