
 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE 

VONATKOZÓAN 

(Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 
– az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – 

előírásai alapján) 

 
I. Adatkezelő 

 
Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság végzi. 

 
Az Adatkezelő megnevezése: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: 
Igazgatóság) 
Adatkezelő székhelye: 4024 Debrecen Sumen utca 2.  
Adatkezelő adószáma: 15323871-2-09 
Képviseli: Dr. Kovács Zita igazgató 
 

II. Adatvédelmi tisztviselő 
 

Az adatvédelmi tisztviselővel kapcsolatba léphet az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
 
Az Adatvédelmi tisztviselő megnevezése: Szász Angéla 
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 0630/436-8855 
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatkezelés@hnp.hu 
 

III. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság álláspályázatára történő jelentkezés, 
önéletrajzok kezelése 

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja leánykori 
neve, neme, adóazonosító, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalat, továbbá a megküldött 
, önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § 
(1) bekezdés a) pontja), illetve a GDPR vonatkozó rendelkezései alapján történik. 

Az adatkezelés célja: A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére önként, álláskeresési 
célzattal megküldött, vagy az Igazgatóság által meghirdetett álláspályázatra történő 
jelentkezés, kiválasztási folyamatban történő részvétel, az Igazgatóság önéletrajzokat 
nyilvántartó rendszerébe történő regisztráció. Az adatok kezelésének célja új munkavállalók 
felvétele, keresése, kiválasztása.  

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb a papír 
alapú önéletrajz átvételétől, elektronikusan a rendszerbe történő feltöltéstől, frissítéstől 
számított öt évig. Amennyiben a pályázó végül felvételt nyer, úgy személyes adatainak 
kezelésére a továbbiakban elsődlegesen a munkajogi jogszabályi rendelkezések, és az 
alapján tett nyilatkozatok lesznek irányadóak. 

Az adatokhoz való hozzáférés: A beérkezett álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag 
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik 
(különösen: személyügyi referens, igazgató, igazgatóhelyettesek, vezetők). 

 



 Az Igazgatóságra beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben meghatározott 
esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja 
tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott 
álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást kizárólag az érintett 
kérésére és számára nyújt. 

 

IV. Tájékoztatás az érintett jogairól 

 
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó 
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van 
az adathordozhatósághoz.  
 
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Joga van panaszt tenni és bírósághoz illetve a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. 
 
Panasztétel:  
Amennyiben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatkezelésével kapcsolatban 
problémája van, forduljon a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kijelölt adatvédelmi 
tisztviselőjéhez.  
Elérhetőség: adatkezeles@hnp.hu 
 
Bírósághoz fordulás joga: 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el. 
Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Debreceni Törvényszék (4025 Debrecen, 
Széchenyi u. 9.), azonban az érintett a perindításkor választhatja a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéket is. 
 
Adatvédelmi hatósági eljárás: 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 

 
Debrecen, 2018. október 31. 


