Adatkezelési tájékoztató
álláshirdetéssel kapcsolatos adatkezeléshez

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) álláshirdetéseire
történő jelentkezés fogadása, a kiválasztási eljárás, valamint az elutasító döntéssel érintett
jelöltek önéletrajzának és kapcsolódó dokumentumainak felvétele személyes adatok kezelését
eredményezi, amellyel kapcsolatban – az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
rendelete (GDPR) alapján – az alábbiakban nyújtunk részletes tájékoztatást.

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
cím: 9700 Szombathely Vörösmarty u. 2.
Tel.: 0694/521-280
e-mail: vezetes@nyuduvizig.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

dr. Vértesi Miranda
tel.: 0694/521-219
e-mail: vertesi.miranda@nyuduvizig.hu

Adatkezelés célja:

a meghirdetett álláshely betöltésére a legalkalmasabb jelölt
kiválasztása

Adatkezelés jogalapja:

a pályázó önkéntes hozzájárulása, melyet bármely
időpontban visszavonhat az adatvédelmi tisztviselőnél
(személyesen, telefonon, e-mailben vagy postai úton), amely
azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét

Érintettek kategóriái:

az adatkezelőhöz pályázatot benyújtó természetes személyek

Személyes adatok kategóriái:

név, postai cím, e-mail cím, telefonszám, korábbi
munkáltató neve, korábbi munkaviszony kezdete és vége,
korábbi beosztás, munkakör leírása, iskolai végzettséget
igazoló okiratokban, képesítésekben szereplő személyes
adatok, a jelentkező képességeire vonatkozó adatok,
pályázatban meghatározott egyéb személyes adatok
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Az adatkezelés időtartama:

meghirdetett munkakör esetén az Igazgatóság a pályázó
személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig, ennek
hiányában a kiválasztási folyamattal, továbbá a
foglalkoztatási jogviszony létrejöttének elmaradásával
kapcsolatos, az esetlegesen megalapozatlan igények
elbírálása céljából, a polgári jog szabályai szerinti általános
elévülési idő elteltéig (5 évig) kezeli, majd törli.
Álláshirdetés nélkül beérkezett önéletrajzok esetén a pályázó
személyes adatait az Igazgatóság a hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli, ennek hiányában 1 év elteltével azt
törli, miután megállapításra került, hogy nincs az adott
pályázatnak megfelelő betöltetlen pozíció.

Személyes adatok címzettjei:

kizárólag azon közalkalmazottak, akik a beérkező
önéletrajzokat és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumokat
feldolgozzák, valamint a kiválasztási eljárást előkészítik,
illetve azok, akik a kiválasztási eljárásban részt vesznek

Harmadik országba történő adattovábbítás:

nincs

Automatikus döntéshozatal:

nincs

Érintett jogai:

Ön érintettként jogosult arra, hogy a kérésére visszajelzést
kapjon arról, hogy a jelen tájékoztatóban foglalt célok
érdekében a személyes adatainak kezelése folyamatban vane, továbbá jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt
személyes adataihoz, az érintett személyes adatok
kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy
címzettek kategóriáihoz akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat az Igazgatóság közli vagy közölni fogja,
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartamához vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjaihoz.
Kérelmezheti továbbá személyes adatainak helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat is a
személyes adatai kezelése ellen, valamint megilleti az
adathordozhatósághoz való jog.
Az Igazgatóság az érintett kérelemének beérkezését követő
legfeljebb egy hónapon belül írásban tájékoztatást ad. Ez a
határidő
indokolt
esetben
egy
alkalommal
meghosszabbítható.
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amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak
kezelése nem jogszerűen történt, kérjük, hogy észrevételét,
illetve igényét a haladéktalan kivizsgálás érdekében a
tájékoztató elején feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén
közölje.

Érintett jogorvoslati lehetőségei:

az általános adatvédelmi rendelet, valamint az Infotv
rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
A NAIH elérhetőségei:
honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 1 391-1410
a személyes adatok kezelésével felmerült jogsérelem esetén
bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett
természetes személy pert kezdeményezhet az illetékes
Törvényszéknél.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.
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