
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-nél betöltendő állásra vonatkozó 
kiválasztási eljárás során, a megfelelő jelölt kiválasztása céljából történő adatkezelésről 

BEVEZETÉS 

A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: 
„VKSZ” Zrt.)., mint adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, így 
különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a jelen Adatkezelési 
Tájékoztatóban tájékoztatja a „VKSZ” Zrt.-nél betöltendő állásra jelentkezőket személyes adataik 
kiválasztási eljárás során, a megfelelő jelölt kiválasztása céljából általa történő kezelésével 
kapcsolatos tényekről. 

 

1. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
 

Az Adatkezelő adatai 
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 
Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. 
Postacíme: 8210 Veszprém, Pf. 1155 
Telefonszáma: (88) 545-100 
Fax száma: (88) 545-166 
Elektronikus levélcíme: hr@vkszrt.hu 
Központi honlap címe: www.vkszrt.hu 
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Hegyi Ágnes  
Elérhetősége: Infornax Szövetkezet, 8200 Veszprém, József Attila u. 9. 
E-mail címe: dpo@vkszrt.hu 

 
 

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 (általános adatvédelmi 
rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos 
szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC) 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504) 
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3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

A „VKSZ” Zrt-hez, mint munkáltatóhoz benyújtott pályázati anyag (így különösen: önéletrajz, 
motivációs levél, kísérőlevél, referencia), valamint az abban szereplő személyes adatok kezelése 
a betöltendő állásra vonatkozó kiválasztási eljárás során, a megfelelő jelölt kiválasztása céljából. 

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A pályázati anyag esetében: 

A Társaság előtt két módon tárulnak fel személyes adatok a munkaerő kiválasztásával 
kapcsolatosan: 

- a meghirdetett álláshelyekre munkaerő-toborzás révén keres megfelelő személyt a társaság 
- előfordul, hogy ún. „berepülő önéletrajzok” érkeznek közvetlenül az érintettől postai úton 

vagy a Társaság által üzemeltetett e-mail címre. 

A társaság a munkavégzésre jelentkezés céljából érkezett személyes adatokat tartalmazó 
önéletrajzok esetében nem tesz különbséget azok hirdetésének helye között. Azonos elbírálás alá 
esik az álláshirdető internetes portálon keresztül és a közvetlenül a „VKSZ” Zrt. által feladott 
álláshirdetésre benyújtott pályázati anyag. 

A társaság abban sem tesz különbséget, hogy a jelölt az álláshirdetésre nyújtotta be pályázatát, 
vagy közvetlenül direktbe küldte be pályázatát egy esetlegesen később betöltendő munkakör 
céljából. 

Amennyiben a Társasághoz önéletrajz érkezik, úgy a Társaság minden esetben válaszlevelet küld 
a jelentkezőnek, amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés 
elleni tiltakozás formáiról.  

4.1 Amennyiben a jelölt a jelentkezését álláshirdetésre nyújtja be, és a jelölt személyes 
állásinterjúra történő behívására nem kerül sor, akkor abban az esetben a kért hozzájárulás 
megadásáig az adatkezelés jogalapja: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv.) 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogos érdek. 

Amennyiben a jelölt a jelentkezését álláshirdetésre nyújtja be, és a jelölt behívásra kerül, akkor 
a „VKSZ” Zrt. által a személyes állásinterjún kért hozzájárulás megadásáig az adatkezelés 
jogalapja: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv.) 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogos érdek. 

Miután a jelölt részéről megadott a fentiek szerinti hozzájárulás, a „VKSZ” Zrt. rendelkezésére áll 
az adatkezelés jogalapja: 

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. 

A „VKSZ” Zrt. az érintett hozzájárulását kéri ahhoz is, hogy amennyiben az általa megpályázott 
pozícióra nem kerül kiválasztásra, úgy a „VKSZ” Zrt. a pályázati anyagát az adatkezelés 
időtartamának lejártáig a személyi adatbázisában megőrizhesse, és esetleges egyéb pozíciók 
meghirdetése esetén újból felhasználja a megfelelő jelölt kiválasztása céljából. Abban az esetben, 
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ha a ki nem választott érintett nem járul hozzá a személyes adatainak további kezeléséhez, úgy 
azokat törölni kell. 

4.2 A meg nem hirdetett álláshelyre való kéretlen jelentkezés (u.n. „berepülő önéletrajzok”) 
esetén a Társaság válaszlevelet küld a jelentkezőnek, amelyben tájékoztatja az adatkezelés 
tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról. A válaszlevélben a Társaság az 
önéletrajz maximum 6 hónapig való tárolásához hozzájárulást kér az önéletrajz küldőjétől.  

Ez esetben a „VKSZ” Zrt. által a jelölt részére megadott tájékoztatással egyidejűleg kért 
hozzájárulás megadásáig az adatkezelés jogalapja: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv.) 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogos érdek. 

Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás megadását követően berepülő önéletrajzok esetében is 
Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalap, azaz az érintett hozzájárulása. 

Minden esetben, amennyiben a hozzájárulás bekérésétől számított 15 napon belül az érintett 
nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez, abban az esetben az adatait további 15 napon 
belül töröljük. 

 

5.  A KEZELT ADATOK KÖRE 

 

A pályázati anyag esetében: 

A jelölt által becsatolt pályázati anyag, így különösen az önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél, 
referencia, valamint az abban szereplő, a jelölt által megadott valamennyi személyes adat, így 
különösen: név; születési név; anyja neve; lakóhely; tartózkodási hely; levelezési cím; születési 
hely, idő; telefonszám; e-mail cím; jelenlegi és korábbi munkahelyére vonatkozó adatok: 
munkaviszony időtartama, munkahely adatai és a betöltött pozícióra vonatkozó adatok, a jelölt 
által ellátott feladatok megjelölése; iskolai végzettségre vonatkozó adatok; családi állapotra 
vonatkozó adatok; nyelvtudásra, egyéb készségekre vonatkozó adatok. 

 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

A pályázati anyagban található személyes adatok vonatkozásában: 

 

- Amennyiben a jelölt nem kerül személyes állásinterjúra behívásra, valamint amennyiben 
behívásra kerül, de nem kerül a meghirdetett pozícióra kiválasztásra: a pályázati anyag 
adatkezelő általi kézhezvételétől számított 6. hónap utolsó napja, vagy a hozzájárulás 
visszavonásának időpontja. Amennyiben a jelölt nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhet, 
úgy azokat haladéktalanul törölni kell. 

- Abban az esetben, ha a jelölt a meghirdetett pozícióra kiválasztásra került, tehát vele a 
„VKSZ” Zrt. munkaviszonyt létesít, akkor a pályázati anyag a jelölt, mint munkavállaló személyi 
aktájába kerül, és annak a része marad a munkaviszonyból vagy azzal összefüggő igények 
elévülésének időtartamáig.  
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7.  AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE 

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg 
feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő iktatással foglalkozó munkatársai, a HR 
szakterületen dolgozók, a munkáltatói jogkör gyakorlója, a jelölt által megpályázott pozíciót 
meghirdető szakigazgatóságok vezetői, egységvezetők, csoportvezetők, művezetők. 

 

8. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

A jelöltek által beküldött pályázati anyag a hálózati meghajtóra lementve kerül tárolásra. 

A meghirdetett pozíciót betöltő jelöltek pályázati anyaga, mint munkavállaló személyi aktájának 
részeként a munkaügyi csoport zárható szekrényében, papír alapon is megőrzésre kerül. 

A „VKSZ” Zrt. számítástechnikai rendszerei és a további adatmegőrzési helyei a saját szerverein 
találhatóak meg. 

A „VKSZ” Zrt. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre 
vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek 
magánszférájának védelmét. 

A „VKSZ” Zrt. gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb 
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

A „VKSZ” Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A „VKSZ” Zrt. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott 
bűncselekmények, külső hatások (tűz és árvíz), továbbá a számítógépvírusok, a számítógép elleni 
támadások ellen. A „VKSZ” Zrt. a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi 
eljárásokkal gondoskodik. 

Tekintettel az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenységére, a „VKSZ” Zrt. a 
rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és 
bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen 
kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

 

9. AZ ADATKEZELŐK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI 

Amennyiben a jelölt a jelentkezését a www.profession.hu álláskereső internetes portálon a 
„VKSZ” Zrt. által feladott álláshirdetésre nyújtja be, úgy a profession.hu Kft. a „VKSZ” Zrt-vel 
együtt adatkezelőnek minősül, tehát az álláshirdetések tekintetében többes adatkezelés valósul 
meg. 
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A profession.hu Kft. adatai, elérhetőségei: 
Szervezeti adatok: 
Név: profession.hu Kft. 
Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
Nyilvántartó bíróság, cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-199015 
Elérhetőségek: 
Honlap: www.profession.hu 
Levelezési cím: 1123 Budapest Nagyenyed u. 8-14. IV. emelet 
Telefon: +36-1/224-2070 
Email: ugyfelszolgalat@profesion.hu  
 

10. ADATTOVÁBBÍTÁS 
 

A jelöltek személyes adatai a „VKSZ” Zrt. által más adatkezelő részére nem kerülnek átadásra. A 
„VKSZ” Zrt., mint adatkezelő adatait és elérhetőségét jelen tájékoztató 1. pontja tartalmazza. 

 

11. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI ELÉRHETŐSÉGEI 
 

A „VKSZ” Zrt. nem vesz igénybe adatfeldolgozót, ide nem értve az informatikai tevékenységgel 
megbízott társaságot (Infornax Szövetkezet, 8200 Veszprém, József A. u. 9.) a jelen 
tájékoztatással érintett adatkezelési cél megvalósítása során. 

 

12. A JELÖLTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 

Amennyiben a „VKSZ” Zrt. adatkezelése a jelöltek hozzájárulásán alapul, úgy a jelölt jogosult arra, 
hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja, ebben az esetben a „VKSZ” Zrt. indokolatlan 
késedelem nélkül intézkedik a jelölt pályázati anyaga és az abban szereplő személyes adatok 
helyre nem állítható módon történő törlése iránt. 

A hozzájárulás visszavonását a jelölt a 1. pontban írt elérhetőségek bármelyikén megteheti. A 
visszavonás jogáról, és arról, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonás miatt a 
„VKSZ” Zrt. részéről semmilyen hátrányos jogkövetkezmény nem érheti, illetve arról is, hogy a 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az annak visszavonása előtti 
adatkezelés jogszerűségét, a hozzájárulás megadásakor a „VKSZ” Zrt. tájékoztatja a jelölteket. 

A „VKSZ” Zrt. arról is tájékoztatja a jelölteket, hogy a hozzájárulásuk megadása nem feltétele 
annak, hogy a „VKSZ” Zrt-nél zajló, a betöltendő állásra vonatkozó kiválasztási eljárásban – a 
hozzájárulásuk megadásáig eltelt időben - jelöltként részt vehessenek. Ebben az esetben a 
személyes adatok kezelésének jogalapja a „VKSZ” Zrt. jogos érdeke. 

A „VKSZ” Zrt. szorgalmazza az adatkezelésével kapcsolatos problémák jelölttel, mint érintettel 
együttműködve történő kezelését, ennek érdekében célszerűnek tartja, ha a jelölt a panaszát 
első körben — tehát még a NAIH-hoz, vagy a bírósághoz fordulást megelőzően - a „VKSZ” Zrt. 
részére küldi meg. 

mailto:ugyfelszolgalat@profesion.hu
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A jelölt, mint érintett kérelmére a „VKSZ” Zrt., mint adatkezelő tájékoztatást ad a jelölt általa 
kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. 

A „VKSZ” Zrt., mint adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a jelölt, mint érintett erre irányuló 
kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 
tájékoztatási kérelmet a „VKSZ” Zrt-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés 
állapítható meg. 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 
adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 

b) önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén azt az érintett kéri; 

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést 
törvény nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elrendelte. 

Törlés helyett a „VKSZ” Zrt., mint adatkezelő - a kötelező adatkezelés esetét kivéve zárolja a 
személyes adatot, ha azt a jelölt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján 
feltételezhető, hogy a törlés sértené a jelölt jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag 
addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A jelölt tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a „VKSZ” Zrt-re, mint adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a „VKSZ” Zrt., adatátvevő vagy harmadik 
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

A „VKSZ” Zrt., mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést 
hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha a jelölt a „VKSZ” Zrt-nek, mint adatkezelőnek az előző bekezdés alapján meghozott döntésével 
nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő az előző bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az 
érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - 
bírósághoz fordulhat. 

Ha a „VKSZ” Zrt., mint adatkezelő a jelölt, mint érintett tiltakozásának megalapozottságát 
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - 
megszünteti, és az adatokat zárolja. 

A jelölt jogainak megsértése esetén a „VKSZ” Zrt., mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 
bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
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Ha a „VKSZ” Zrt., mint adatkezelő a jelölt adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, azt megtéríti. 

Ha a „VKSZ” Zrt. adatkezelő a jelölt adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével a jelölt személyiségi jogát megsérti, a jelölt az „VKSZ” Zrt.-től 
sérelemdíjat követelhet. 

A „VKSZ” Zrt. nem köteles megtéríteni a kárt és tőle nem követelhető a sérelemdíj annyiban, 
amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett 
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 

13. AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI JOGA BÍRÓSÁG ELŐTT, FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT 
PANASZ  

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az 
Adatkezelő ellen. 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). 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, 
hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a 
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése 
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. 

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Honlap:       www.naih.hu 
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