ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET ÁLTAL MEGHIRDETETT
ÁLLÁSPÁLYÁZATOKRA JELENTKEZŐK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL
1. Az adatkezelés jogszabályi háttere
A Szerencsejáték Felügyelet által meghirdetett álláspályázatokra jelentkezők (a továbbiakban:
pályázó) személyes adatainak a kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak (a jogszabályok neve
után található linken keresztül megtekintheti a jogszabály szövegét):
1. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100034.TV),
2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV),
3. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.)
(http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100199.TV),
4. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200001.TV)
5. Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (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 irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
(http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600679.EUP&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeywor
d%3D2016/679%2Brendelet)
2. A nyilvántartás főbb adatkezelési körülményei
2.1. A nyilvántartást vezető szerv
Név:
Székhely:
Postacím:
E-mail cím:
Honlap:

Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF, vagy Felügyelet)
1051 Budapest, Sas u. 20-22.
1372 Budapest, Postafiók 431.
szf@szf.gov.hu
http://szf.gov.hu

2.2 Az érintettek köre
Az SZF által meghirdetett álláspályázatokra jelentkező természetes személyek (a továbbiakban:
pályázó).
2.3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a felvételi eljárás során a beérkezett pályázatok feldolgozásához, a pályázati
feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez, a pályázatok elbírálásához és az eredményekről való
kiértesítéshez szükséges információk megismerése és ezen okokból való felhasználása

2.4. Az adatkezelés jogalapja
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A nyilvántartással összefüggő adatkezelés jogalapja: az Mt. 10. §-ában valamint a Kit. alábbi
rendelkezéseiben meghatározott jogi kötelezettség teljesítése.
A Kit. 83. § (1) bekezdése szerint jogszabály vagy az államigazgatási szerv döntése alapján a
kinevezés meghívásos vagy pályázati eljárás alapján történhet. Pályázati eljárás esetén kinevezést adni
csak olyan személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.
A Kit. 83. § (3) bekezdése szerint a személyügyi központ toborzási adatbázist működtet a kiválasztás,
a lehetséges pályázók tájékoztatásának elősegítésére. A toborzási adatbázisba az a magyar állampolgár
kérheti felvételét, aki büntetlen előéletű, cselekvőképes és legalább érettségi végzettséggel
rendelkezik. A Kit. melléklete határozza meg azokat az adatokat, amelyeket a toborzási adatbázisba
felvételét kérő személynek kötelezően kell, illetve választhatóan lehet megadnia.
A Kit. 83. § (4) bekezdése szerint az államigazgatási szerv vezetője a betöltetlen álláshely betöltése
céljából a toborzási adatbázisban nyilvántartott személyek egyéni azonosításra alkalmas módon
nyilvántartott adataihoz közvetlenül hozzáférhet.
A Kit. 83. § (5) bekezdése, valamint a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai
adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó
szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló
87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott kötelező adatköröket,
valamint az önéletrajzhoz csatolandó, az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket, illetve
tartalmazhat egyéb kiegészítő információkra vonatkozó adatokat.
A Kit. 83. § (6) bekezdése szerint a (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az
államigazgatási szerv a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről meghozott döntés
időpontjáig vagy - kormányzati szolgálati jogviszony létesítése és fennállása esetén - a
kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli.
A Kit. 83. § (3) bekezdése kiterjesztő rendelkezést tartalmaz, eszerint a 83. § hatálya kiterjed azon
magyar állampolgárokra is, akik pályázati eljárásban vesznek részt, illetve felvételüket kérik a
toborzási adatbázisba.
Azon pályázók esetében, akik nem tartoznak a Kit. 83. § (3) bekezdésének hatálya alá, az adatkezelés
jogalapja a szerződés teljesítése, illetőleg ehhez kapcsolódóan a jelölt kérésére történő lépések
megtétele az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint.
2.5. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A nyilvántartás az SZF által meghirdetett álláspályázatra történő jelentkezés esetén tartalmazza a
pályázó által megadott személyes adatok körét.
Adatkezelési cél
azonosítás

Kezelt adatok köre
- személyes (alap) adatok (név, születési adatok stb.)
-

születési családi név és utónév,
családi név és utónév,
anyja születési neve,
lakcím,
tartózkodási hely,
2

-

születési hely,
születési idő,
végzettség,
szakképesítés

kapcsolattartás
telefonszám, e-mail cím
pályázati feltételeknek való megfelelés
ellenőrzéséhez, pályázat elbírálásához önéletrajzban foglalt egyéb személyes adatok
szükséges információk megismerése
2.6. Az adatok forrása
Az SZF a személyes adatokat a pályázó önkéntes adatszolgáltatásából ismeri meg.
A személyes adatok egy része jogszabály által feltüntetendő, a pályázat kötelező tartalmát képezi [pl. a
87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének önéletrajz tartalmi elemeire vonatkozó
előírás alapján], míg egyéb személyes adatokat a pályázó önkéntesen adhat meg.
2.7. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés kizárólag a pályázat benyújtásától a pályázat eredményéről való kiértesítés
időpontjáig történik. Ezt követően az SZF a pályázó adatait törli, az alábbi kivétellel:
a) amennyiben a pályázat sikeres, és a pályázó az SZF-fel kormánytisztviselői jogviszonyt,
munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, adatait az SZF a
foglalkoztatottakra vonatkozó előírásoknak megfelelően kezeli tovább.
b) abban az esetben, ha a pályázó írásbeli hozzájárulását adja személyes adatai további
kezeléséhez a jövőbeli álláspályázatokról történő értesítése céljából, az SZF az adatokat a
pályázat benyújtását követő 6 hónapig kezeli. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik
megfelelő kompetenciával, az adatok az eredményről történő kiértesítéssel egyidőben
törlésre kerülnek.
3. Az érintett jogai
Hozzáféréshez való jog
Jogosult arra, hogy a Felügyelettől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek, akikkel a személyes adatokat a Felügyelet közölte vagy közölni fogja,
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának
joga;
g) az adatok forrására vonatkozó információ;
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h) a személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítása esetén a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciák.
A Felügyelet a személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem
érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Újabb másolatok kérése esetén a Felügyelet díjat
számíthat fel.
Helyesbítéshez való jog
Jogosult arra, hogy kérésére a Felügyelet indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Törléshez való jog
Jogosult arra, hogy kérésére a Felügyelet indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Felügyelet
gyűjtötte, kezelte;
b) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A törléshez való jog nem áll fenn, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Jogosult arra, hogy kérésére a Felügyelet korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Felügyelet ellenőrizze azt;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a Felügyeletnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A Felügyelet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatást ad.
A Felügyelet minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére a Felügyelet tájékoztatást ad e címzettekről.
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A tiltakozáshoz való jog
Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelés jogalapja közhatalmi
jogosítvány gyakorlása vagy az SZF jogos érdeke. Ebben az esetben a Felügyelet a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A Felügyelet a kérelmek vizsgálata, teljesítése során indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 25
napon belül jár el.
4. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei
4.1. Az SZF-nél történő jogérvényesítés
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén írásban panaszt nyújthat be az SZFhez az alábbi elérhetőségeken:
Postacím: 1372 Budapest, Pf. 431.
Elektronikus postacím: szf@szf.gov.hu
Az SZF adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:
dr. Simon Edit, Jogi Főosztály, 1051 Budapest, Sas u. 20-22.
4.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása
Amennyiben az adatkezelő megkeresése nem vezetett eredményre, az érintett az általa tapasztalt
jogellenes adatkezelés esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
bejelentést tehet.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
4.3. Bírósági eljárás kezdeményezése
Az érintett a Hatóság eljárásától függetlenül bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint
– az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
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