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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

az állásra jelentkezők által a pályázati anyag részeként a Vígszínház rendelkezésére 

bocsátott személyes adatok kezeléséről  

 

 

Annak érdekében, hogy a megfelelő munkatársat találjuk meg a nyitott pozíciónkba, szükséges, 

hogy bizonyos személyes adatait kezeljük: ehelyütt ennek részleteiről és az Ön személyes 

adatainak védelméhez fűződő jogairól adunk tájékoztatást. Az alább megadott elérhetőségeken 

további részletes - akár írásbeli, akár szóbeli - tájékoztatást kaphat munkatársunktól. A „pályázati 

anyag” megjelölés alatt az Ön szakmai önéletrajzát, motivációs levelét, végzettségét, 

nyelvtudását, és az alkalmasságát igazoló esetleges egyéb okiratokat is érteni kell, azaz minden 

olyan adatot, ami személyes adatnak minősül és az Ön által hozzánk eljuttatott pályázati anyag 

részét képezi.  

 

(1) Álláspályázatával kapcsolatos személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük. 

 

(i) Az adatkezelő: Személyes adatainak kezelője a Vígszínház Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (Székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 14., Tel: +36 1 329 23 

40; e-mail: adatvedelem@vigszinhaz.hu – „Adatkezelő”) 

 

(ii) Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, akit a 

vonatkozó jogszabályok alapján adatvédelmi ügyekben közvetlenül is megkereshet. Az 

adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth Antal (cím: 1137 Budapest, Szent István krt. 14., e-

mail: adatvedelem@vigszinhaz.hu, tel: +36 1 329 3918).  

 

(iii) Az adatkezelés célja: A pályázati anyagban található személyes adatait a pályázati anyag 

munkaerőfelvételi szempont szerinti elbírálásához, az állásinterjú lebonyolításához és 

(sikeres pályázat esetén) a munkaszerződés megkötésének előkészítéséhez használjuk. Ha 

az adatait ezektől eltérő célra kívánjuk kezelni, akkor erről Önt előzetesen tájékoztatni 

fogjuk. 

 

(iv) Az adatkezelés jogalapja: a) Az adatkezelés jogalapját elsődlegesen az Ön hozzájárulása, 

illetve a munkaszerződés megkötésének előkészítése jelenti (GDPR 6. cikk /1/ bekezdés a/ 

pont). Ön az álláspályázat elbírálásához szükséges személyes adatokat önkéntesen adja 

meg, erre nem köteles, viszont a szükséges személyes adatok hiányában a pályázati anyagát 

nem tudjuk érdemben elbírálni, illetve sikeres pályázat esetén a szükséges szenélyes adatok 

hiányában nincs lehetőség munkaszerződés létesítésére. b) A kiválasztási folyamat során az 

Ön pályázati anyag és a személyes interjú alapján készített értékelések (mint személyes 

adatok) kezelése szintén az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk /1/ bekezdés a/ pont). 

Amennyiben pályázata sikertelen, azonban Ön a kiválasztási folyamat során előzetesen 

hozzájárult, úgy kiválasztási folyamat lezárását, és a pozíció betöltését követően az Ön 

kifejezett hozzájárulása alapján tovább kezelhetjük az Ön adatait egy esetleges jövőbeli 

pozíció kiválasztási folyamatában történő részvétele céljából. Amennyiben Ön ehhez nem 

járul hozzá, úgy az Önre nézve semmilyen hátrányt nem jelent. c) Sikeres pályázat esetén 

személyes adatait a munkaszerződés megkötésének előkészítése céljából kezeljük (GDPR 

6. cikk /1/ bekezdés b/ pont).   
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(v) A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Az Adatkezelő a pályázati anyagot 

harmadik fél részére nem továbbítja, a pályázat elbírálásához harmadik személy 

(adatfeldolgozók) közreműködését nem veszi igénybe.  

  

(vii) Adattovábbítás az EU-n kívül: Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére nem továbbít személyes adatokat. 

 

 

(2) Kiegészítő tájékoztatás 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 szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete 

(„GDPR”) 13. cikk (2) bekezdése alapján  

 

(i) A személyes adatok tárolásának időtartama:  

 

• Sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésének napjáig, kivéve, ha Ön 

hozzájárult a további adatkezeléshez, mely esetben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük 

az Ön adatait. 

• Sikeres pályázatot követő visszalépés esetén a visszalépést követő napig. 

• Sikertelen pályázat (elutasítás) esetén, a kiválasztott jelölttel történő szerződéskötést 

követő napig, kivéve, ha Ön hozzájárult a további adatkezeléshez.  

• Amennyiben Ön – akár a kiválasztási folyamat korábbi fázisában - hozzájárult a további 

adatkezeléshez, akkor sikertelen pályázat esetén is tovább kezeljük az Ön adatait a 

hozzájárulás visszavonásáig, visszavonás hiányában a hozzájárulás megadásától számított 

legfeljebb 5 (öt) évig. 

Az itt jelzett időtartamok elteltét követően, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén az 

adatokat fizikailag és digitálisan is megsemmisítjük. 

 

(ii) Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő 

által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt 

adatairól, kérheti azok helyesbítését, - a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és 

kivételekkel kérheti - az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a 

személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott 

ún. adathordozhatósághoz való jog. 

 

(iii) Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: Amennyiben személyes adatai kezelésének 

jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy a hozzájárulást bármely időpontban jogosult 

visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

 

(iv) Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve bírósági 

jogorvoslat: Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes 

felügyeleti hatósághoz: 

Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,  

Telefonszáma: +36/1-391-1400  

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 
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Ön az adatainak jogsértő kezelésével kapcsolatban az Adatkezelő ellen pert indíthat az 

illetékes törvényszéknél: 

Az illetékes törvényszék: Fővárosi Törvényszék  

címe: 1055 Budapest, Markó utca 27.;  

levelezési címe: 1363 Bp. Pf. 16;  

telefon: +36/1-354-6000. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Fővárosi Törvényszék helyett jogosult a lakóhelye, vagy 

tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez is fordulni, a pert ott is megindíthatja 

a Fővárosi Törvényszék helyett. 

 

(v) A személyes adatok forrása: Az Adatkezelő a pályázat elbírálása során a) az Ön által 

rendelkezésre bocsátott anyagot használja a kiválasztáshoz, b) amennyiben a pályázati 

anyag referenciát is tartalmaz, úgy a további személyes adatok forrása a megadott 

referenciaforrás. c) Az Adatkezelő nem kezel nyilvánosan hozzáférhető forrásokból 

származó adatokat a pályázati anyag elbírálásával összefüggésben. 

 

(vi) Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az Adatkezelő nem 

hoz automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, 

melynek hatálya kiterjedne Önre, avagy a pályázati anyag elbírálásával összefüggésben 

Önre nézve joghatással járna. 

 

(3) Az álláspályázattal összefüggésben kezelt személyes adatai  

 

A „pályázati anyag” részeként hozzánk eljuttatott szakmai önéletrajz, motivációs levél adatai, 

végzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok; alkalmasságot igazoló esetleges egyéb okiratok, (i) 

mindenekelőtt természetes személyazonosító adatok, (ii) kapcsolattartási adatok, (iii) és a 

pályázati anyag minden egyéb olyan adata, amely összefüggésbe hozható az ön személyével.  

 

 

A fenti tájékoztatást elolvastam, megértettem, ezen tájékoztatás alapján a tájékoztatóban 

meghatározott célból történő adatkezeléshez hozzájárulásomat adom.  

A pályázati anyag beküldésnek feltétele az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása.   

 


