Adatkezelési tájékoztató
a leendő munkavállalók személyes adatainak kezeléséről
Adatkezelő és az adatkezelés jogszabályi háttere
CAMPUS ELEVEN Iskolaszövetkezet (a továbbiakban: Adatkezelő)
− Székhely/postacím: 4029 Debrecen, Csengő utca 4.)
− E-mail cím: info@campuseleven.hu
Az Adatkezelő az adatkezelés során megtartja 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. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a
továbbiakban: GDPR) előírásait.
Az Adatkezelő az adatkezelés során betartja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (a továbbiakban: NAIH) ajánlásait, illetve más európai uniós jogi iránymutatásokat.
Meghirdetett álláspályázattal összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő toborzás céljából kezelt munkavállalói adatbázisába történő bekerülés és az
Adatkezelőnél tagság létesítése által folyamatos állásajánlatok küldése az adatbázisban
szereplőknek, az Adatkezelő munkavállalói adatbázisának építése. Az adatait az Adatkezelő
felhasználja az Ön alkalmasságának megítélése során is.
Kezelt adatok érintettjei:
− Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkező;
− Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra 16. életévétét betöltött (kizárólag nyári szünidőben
már 15 éves kortól), de 18. életévét be nem töltött jelentkező esetén a jelentkező törvényes
képviselője
Kezelt adatok köre
1. Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkező vonatkozásában:
− Hallgatói jogviszony igazolás tekintetében: az adott félévre vonatkozó, eredeti, egy hónapnál
nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás tartalma;
− Érvényes diákigazolvány tekintetében: Érintett érvényes diákigazolványának kártyaszáma;
Érintett diákigazolványán szereplő képmása; Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett
születési helye és ideje; Érintett azonosító száma; Érintett aláírása; Érintett diákigazolványa
kibocsátásnak napja; Érintett diákigazolványa érvényesíthetőségének éve; Érintett jogviszonyát
igazoló intézmény neve; Érintett diákigazolványa birtokosának címe;
− Érvényes személyazonosító igazolványa tekintetében: Érintett családi és utóneve; Érintett
születési családi és utóneve; Érintett neme; Érintett állampolgársága; Érintett születési helye és
ideje;
Érintett
személyazonosító
igazolványának
érvényességi
ideje;
Érintett
okmányazonosítója; Érintett CAN száma; Érintett aláírása; Érintett személyazonosító
igazolványán szereplő képmása; Anyja születési neve; Érintett személyazonosító
igazolványának száma;
− Érvényes lakcímkártyája tekintetében: Érintett családi és utóneve; Érintett születési helye és
ideje; Anyja neve; Érintett lakcímkártájának száma; Érintett lakóhelye; Érintett lakóhelyének
bejelentési ideje; Érintett személyi azonosítója; Érintett lakcímkártyája kiállításának dátuma;
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− Érvényes

hatósági igazolványa tekintetében: Érintett családi és utóneve; Érintett születési ideje;
Érintett társadalombiztosítási azonosító jele; Érintett hatósági igazolványa kiállításának dátuma
− Érvényes adóigazolvány: Érintett neve; Érintett adóazonosító jele; Érintett születési helye és
ideje; Anyja neve; Érintett adóigazolványa kiállításának kelte;
− Egészségügyi alkalmassági vizsgálat tekintetében: Érintett családi és utóneve(i); Érintett
születési ideje; Érintett munkakörének megnevezése; Érintett alkalmassági véleményének
érvényességi ideje; Érintett TAJ száma
− Egészségügyi Kiskönyv tekintetében: Érintett családi és utóneve(i); Érintett anyja neve; Érintett
születési ideje; Érintett lakcíme; Érintett munkaköre
− Munkavégzés tekintetében: jelenléti ív
2. Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra 16. életévétét betöltött (kizárólag nyári szünidőben
már 15 éves kortól), de 18. életévét be nem töltött jelentkező esetén a jelentkező törvényes
képviselője
− Törvényes képviselő neve; Törvényes képviselő születési ideje; Törvényes képviselő aláírása;
Törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatának tartalma
Az adatkezelés jogalapja:
− Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkező vonatkozásában: érintetti hozzájárulás
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható;
− Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra 16. életévétét betöltött (kizárólag nyári szünidőben
már 15 éves kortól), de 18. életévét be nem töltött jelentkező esetén a jelentkező törvényes
képviselője vonatkozásában: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pont; Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény 2:12. § (1)
bekezdés; a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 5/A. § (2) és (3) bekezdés]
Az adatkezelés időtartama:
− Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkező vonatkozásában: a munkavállalói
adatbázisába történő bekerüléstől számított kettő évig kezeli az érintett adatait az Adatkezelő, ezt
követően törli;
− Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra 16. életévétét betöltött (kizárólag nyári szünidőben
már 15 éves kortól), de 18. életévét be nem töltött jelentkező esetén a jelentkező törvényes
képviselője vonatkozásában: adatbázisába történő bekerüléstől számított kettő évig vagy
amennyiben az álláspályázatra jelentkező pályázata sikeres és vele munkaviszonyt létesítenek az
álláspályázatra jelentkező személy 18. életévének beöltésétől számított 5 évig kezeli a törvényes
képviselő adatait az Adatkezelő a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 5/A.
§ (2) és (3) bekezdés, ezt követően törli
Adatfeldolgozó:
DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26.)
adatfeldolgozás célja: Adatkezelő munkavállalói adatbázisának építésével kapcsolatos feladatok
ellátása
Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok
Tájékoztatás kéréséhez való jog:
Tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az
Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezelünk, az
adatkezelés időtartamáról, illetve az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a NAIHnak címzett panasz benyújtásának jogáról.
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Másolat kéréséhez való jog:
Másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő
az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azon önéletrajznak a
másolatát és egyéb, Önről kezelt személyes adatok másolatát.
Helyesbítéshez való jog:
Kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát, vagy a
továbbiakban az új vagy módosított önéletrajzát tároljuk.
Törléshez való jog:
Az Adatkezelő elérhetőségére küldött levelében bármikor kérheti a személyes adatinak a törlését.
Korlátozáshoz való jog:
Ön kérheti a felvételek zárolását, ha
- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok
felhasználásának korlátozását kéri;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
A korlátozáshoz való jog esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. Az
Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat
minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok
esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.
Adathordozhatósághoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait (így önéletrajzát) széles körben használt formátumban
(pdf, doc) megkapja, és azt másik adatkezelőhöz átvigye. Ön kérheti, hogy közvetlenül az
Adatkezelő továbbítsa a személyes adatait más adatkezelő számára.
A joggyakorlás közös szabályai:
Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal
meghosszabbítható.
A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és
élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet
benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a
másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön
arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.
Az Ön jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi
követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve
bírósághoz fordulhat.
Debrecen, 2018.05.24.
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