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Hozzájárulás álláspályázathoz kapcsolódó adatkezeléshez1 

 

Alulírott:   ………………………………….                                                   

lakcím:   …………………………………. 

szül. hely, idő:  ………………………………….  

 

mint adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett), 

 

jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő -  

 

Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház (1023 Budapest, Frankel Leó út 54.) – továbbiakban 

BIK, Pályázat elbírálásában résztvevő testületek, személyek 

- a benyújtott álláspályázatommal kapcsolatban átadott adataimat az álláspályázat elbírálása céljából 

kezelje. 

 

Tudomásul veszem, hogy adataim kezelésének jogalapja a GDPR2 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti 

hozzájárulásom, emellett a különleges adatok3 esetében a GDPR 9. cikk (2) a) pontja szerinti kifejezett 

hozzájárulásom. 

 

Tudomásul veszem, hogy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.  

 

Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

Az adatkezelés időtartama: elbírálásig vagy ezt megelőzően a hozzájárulás visszavonásáig.   

Az alábbi tájékoztatást kaptam: 

Az adatkezelő (lásd.: fent) személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, 

ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár 

a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is4.  

A GDPR III. fejezetében (érintettek jogai) meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az érintettet 

megilleti a jogosultságok részletes kifejtését a 

 http://www.irgalmasrend.hu/site/magyarorszag/adatvedelem/article/1703.html oldalon található 

Adatkezelési és -védelmi tájékoztató, ami a következőket tartalmazza: 

 

 
1 Kjt. 20/A.§ (5) bekezdése alapján 
2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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) (EGT-vonatkozású szöveg)  
3 Különleges adatok: GDPR 9. cikk (1) : A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó 

genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 

vonatkozó személyes adatok. 
4 személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, 

szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
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1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az 

adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az érintett személyes adatait ki, milyen célból, 

milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben milyen 

jogok illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat; 

2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – az érintett bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, 

továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon; 

3. személyes adatai helyesbítéséhez való jog –az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a pontatlan személyes 

adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;  

4. személyes adatainak törléséhez való jog – az érintett kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő 

törölje; 

5. az adatkezelés korlátozásához való jog – az érintett (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy 

védelme érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje; 

6. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére 

vonatkozó tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk az érintettet a hivatkozott címzettekről;  

7. adathordozhatósághoz való jog – az érintett kérheti, hogy az adatkezelő az érintett által rendelkezésre 

bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy 

egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok 

vonatkozásában illeti meg az érintettet, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik; 

8. tiltakozáshoz való jog – az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes 

adatainak kezelése ellen, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges;  

9. automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog – az érintett kérheti, hogy ne terjedjen ki rá a 

döntés hatálya. Ha a jelen tájékoztató nem tartalmaz információkat az automatizált döntéshozatalról, 

akkor az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns. 

10. jogorvoslathoz való jog – az érintett jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 

 
Hová fordulhat az érintett, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van? 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Honlap: www.naih.hu 

Tel.: +36-1-391-1400 

 

Bíróság  

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt is megindíthatja.  

 

Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vettem, és jelen hozzájárulás megadása részemről 

önkéntesen történt.  

 

Dátum:        

 

 

  

_________________________________ 

             Érintett aláírása 
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