
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

(MUNKAERŐ-FELVÉTEL) 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Magyar 

Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1146 Budapest, 

Istvánmezei út 2/C 7. emelet 99.; a továbbiakban: Adatkezelő, vagy HUNADO) által 

végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelőhöz munkaviszony létesítése érdekében 

benyújtott pályázati anyagában megjelölt személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi és 

adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa. 

A Tájékoztató az Adatkezelő munkaerő-felvételen résztvevő természetes személyekkel 

kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik. 

1. Az Adatkezelő 

 

Adatkezelő cégneve:  Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. 

Adatkezelő székhelye:  1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C 7. emelet 99. 

Adatkezelő elérhetősége:  +36 1 273 1715 

Adatvédelmi tisztviselő neve:   Dr. Szabó Gergely Balázs 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  dpo@antidopping.hu 

 

2. Felhívjuk a Pályázó figyelmét arra, hogy a pályázati anyagában meghatározott 

személyes adatait az Adatkezelő csak abban az esetben ismerheti meg, illetve 

kezelheti, ha ehhez Ön mint Pályázó és mint a személyes adat jogosultja 

hozzájárulását megadta. Kérjük, hogy – amennyiben még nem tette volna meg – 

hozzájárulását írásban adja meg. 

 

3. Az Ön által megadott személyes adatok kezelésének a  

 

célja: az Ön mint a munkaerő-felvételben résztvevő Pályázó pályázati anyagának 

és alkalmasságának megállapítása. 

 

jogalapja: (i) az Ön mint érintett hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése; (iii) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. 

 

terjedelme: az Ön pályázati anyagában megadott személyes adatok (így például 

különösen, de nem kizárólagosan: családi és utónév, lakcím). 

 

4. Továbbításra kerülhetnek-e az Ön által megadott személyes adatok? 

A HUNADO az Ön személyes adatait csak abban az esetben továbbítja másik 

személy számára, amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. 

statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az 

adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a HUNADO 

felé hivatalos megkeresését eljuttatja. 

 

5. Mi történik személyes adataival a pályázat lezárultával? 

Amennyiben a munkaerő-felvétel sikertelen, vagy Ön az ajánlatunkat nem 

fogadja el, úgy pályázati anyagát, valamint személyes adatait valamennyi 

nyilvántartásából haladéktalanul töröljük. Amennyiben a munkaerő-felvétel 

sikeres, úgy személyes adatainak azt a részét, amelyet mint munkáltatók jogcím 



birtokában őrizhetünk és kezelhetünk, az Önről mint munkavállalóról kezelt adat-

nyilvántartás részévé tesszük. 

6. Kezelhetjük-e személyes adatait annak ellenére, hogy Ön a pályázat 

eredményeként nem lett munkavállalónk? 

Arra az esetre szólóan, ha az Ön pályázata sikertelen eredménnyel zárulna, 

külön kifejezett hozzájárulásának megadásával hozzájárulhat ahhoz, 

hogy pályázati anyagát a HUNADO legfeljebb a hozzájárulás megadását 

követő 2 évig megőrizze és az abban foglalt személyes adatait kezelje kizárólag 

abból a célból, hogy elérhetőségein a megjelölt határidő alatt munkaajánlatával 

megkeresse. A határidő elteltével a pályázati anyaga haladéktalanul törlésre 

kerül. 

7. Adatkezelő a pályázati anyagon kívül egyéb forrásból személyes adatot 

megismerni nem jogosult, kivéve amennyiben a HUNADO jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükségessé válik. 

 

8. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a 

tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme 

érdekében székhelyét, telephelyein és fióktelepein kamerarendszert működtet. 

 

9. Milyen jogok illetik Önt mint a személyes adatok jogosultját? 

Tájékoztatjuk, hogy Önt az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban az alább 

jogok illetik:  

a) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

b) azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 

c) tiltakozhat személyes adatainak jogellenes kezelése ellen, 

d) jogosult arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban 

megkapja, illetve arra, hogy ezen adatait egy másik adatkezelő részére 

továbbítsuk. 

 

10. Milyen jogorvoslati lehetőségek illetik Önt? 

Amennyiben személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalná, hogy a 

HUNADO megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai 

védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes 

bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: http://naih.hu  
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