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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

ÚJ MUNKAVÁLLALÓK JELENTKEZÉSÉVEL KACSOLATOS ADATOK KEZELÉSE 

 

 

A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (a továbbiakban ZKNP vagy Adatkezelő) 

tevékenysége során szükségszerűen kezel adatokat, azonban fokozottan ügyel a személyes 

adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes 

adatkezelésre. 

 

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és 

garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes 

adataik felett maguk rendelkezzenek.  Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes 

adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell 

figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.  

 

Adatkezelő a jelen tájékoztatóval és az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együttesen tesz 

eleget a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási 

kötelezettségének: https://www.zknp.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

 

 

1. Az Adatkezelő adatai 

 

adatkezelő neve: Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 

székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 

honlap: www.zknp.hu 

telefon: +36 1 2 11 22 33 

e-mail cím: adatvedelem@zknp.hu 

cégjegyzékszám: 01-09-952185 

adószám: 23084454-2-42 

adatvédelmi tisztviselő: UNI Hill Consulting Kft. – Dr. Dékány Dóra 

elérhetőség: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III/17. 

iroda@unihill.hu 

 

2. Az adatkezelési tevékenység bemutatása 

 

Az Adatkezelő a tevékenységével összefüggő feladatok ellátására munkavállalókat és 

megbízottakat alkalmaz. Az érdeklődő a konkrét munkakörre való jelentkezését papír alapon 

vagy e-mail formájában nyújthatja be Adatkezelő részére. Adatkezelő konkrét kiírt pályázat 

hiányában is elbírálja a jelentkezéseket. 
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Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

a jelentkező 

neve, 

elérhetősége, 

(telefonszám 

vagy e-mail 

cím), valamint 

az önéletrajzban 

önként 

megadott 

adatok, melyek 

az elbírálás 

szempontjából 

relevánsak 

lehetnek 

a konkrét munkakörre 

alkalmas munkaerő 

feltalálása, illetve az un. 

berepülő önéletrajzok 

értékelése annak 

megállapítása céljából, 

hogy a jelentkezőt 

Adatkezelő kívánja-e 

foglalkoztatni 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – 

Érintett hozzájárulása, melyet az pályázata 

(önéletrajz) benyújtásával ad meg   

 

Az érintett az álláshirdetésben megadott, illetőleg az Adatkezelő honlapján közzétett adatok 

alapján tájékozódik az adatkezelés körülményeiről, és pályázata megküldésével 

hozzájárulását adja az adatkezeléshez.  

 

A személyes adatok forrása:  

Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyet nem az érintettől gyűjt. 

 

A személyes adatok címzettjei:  

Adatkezelő a kiválasztott pályázó foglalkozás-egészségügyi alkalmasságának megállapítása 

érdekében, a törvényi kötelezettség teljesítése céljából a mindenkori üzemi szakorvos részére 

ad át a vizsgálat lefolytatásának kezdeményezéséhez szükséges adatokat. 

 

Továbbá Adatkezelő személy- és vagyonvédelmi pályázat esetén, a Személy- és 

vagyonvédelemről szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (Szvtv.) foglalt kötelezettség 

teljesítése céljából a munkavállaló vagyonőr azonosításhoz szükséges személyes adatait 

továbbítja az illetékes Rendőrkapitányság számára, annak érdekében, hogy a hatóság 

ellenőrizze a vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésének törvényi feltételeit. 

 

Az adatkezelés időtartama:  

Adatkezelő az álláshirdetésre, pályázatra benyújtott önéletrajzokat, illetve az azok 

mellékleteként benyújtott dokumentumokat iktatja, és a pályázat elbírálását követően – a 2003. 

évi CXXV. törvény 17.§ alapján – 3 évig megőrzi, annak céljából, hogy az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben biztosított jog 

érvényesülését elősegítse az érintett számára. Az érintett az egyenlő bánásmód 

követelményének érvényesülését vizsgáló hatósági eljárást a jogsértésről való 

tudomásszerzéstől számított egy évig kezdeményezheti az egyenlő bánásmód hatóságnál, ha a 

jogsértés bekövetkezésétől számított három év még nem telt el. Három év elteltével Adatkezelő 

az érintett által megküldött iratokat és adatokat megsemmisíti, illetve a személyes adatok 
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kezelése az Adatkezelőnél megszűnik. Ebben az időtartamban, ebből a célból tárolt adatokat 

és dokumentumokat Adatkezelő semmilyen más célra nem használja fel. 

 

Az álláshirdetés vagy pályázat kiírása nélkül, a jelentkező kezdeményezésére, általa önként 

benyújtott önéletrajzot és mellékleteit adatkezelő az elbírálást követően azonnal megsemmisíti, 

az adatokat ebben az esetben nem kezeli tovább és más címzettekhez sem továbbítja. 

 

Adatkezelő a fentiektől eltérően munkaviszony létesítése és fennállása esetén az önéletrajzot, 

valamint ahhoz csatolt, az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket, illetve egyéb 

kiegészítő információkra vonatkozó adatokat a munkaviszony megszűnéséig kezeli. 

 

 

3. Az Érintett jogai 

 

Az Ön jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak: 

 

- Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. 

- Hozzájárulással kezelt adatok tekintetében Ön hozzájárulását bármikor, akár indokolás 

nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott 

elérhetőségeken. Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 

napon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot 

Adatkezelővel elérhetőségein. 

 

Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-

1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 

tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek) 

 

További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatkezelési Tájékoztatót vagy vegye 

fel a kapcsolatot Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein. 

 

Budapest, 2020. december 1. 

   

Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 
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