ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Virtuális Állásbörze weboldalán (allasborze.elte.hu)
regisztrálni kívánó álláskeresők részére

1. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabály:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (1) és (2) és (4) bekezdése.

2. Virtuális Állásbörze:
A Virtuális Állásbörze felülete, az allasborze.elte.hu az ELTE Karrierközpontja által
működtetett álláskereső weboldal. A weboldalnak kettős funkciója van:
1. egyrészt statikus felületként alkalmas állásajánlatok böngészésére, amelyhez az
álláskeresők részéről nincs szükség és lehetőség regisztrációra.
2. Másrészt a felület internetes rendezvényként is működik, egy évben kétszer, néhány
napra nyílik meg. A rendezvény célja, hogy aktív, személyes párbeszéden alapuló
kapcsolatot létesítsen a munkáltatók és az álláskeresők (különösen, de nem kizárólag
ELTE-s hallgatók) között. A weboldal működtetői azt egy hagyományos kiállítói tér
mintájára standokkal töltik fel, amelyek online látogathatók, onnan az álláskeresők
letölthetik az állásbörzére regisztráló cégek és partnerek adatlapján szereplő munkakereséshez szükséges - adatait.
A rendezvényen való részvétel feltétele az allasborze.elte.hu weboldalon való
regisztráció. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul, amely egyszeri, és csak az
adott állásbörzére vonatkozik. Az álláskereső a regisztrációval hozzájárul a
regisztráció során megadott adatai adatkezelő általi kezeléséhez a jelen
tájékoztatóban foglalt feltételek mellett. A regisztráló döntésétől függően hírlevél
szolgáltatásra is feliratkozhat, amely nem feltétele a regisztrációnak.

3. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

álláskereső vezeték- és keresztneve
álláskereső e-mail címe
álláskereső által a felületen használt felhasználónév és jelszó
intézmény: ELTE kar/ELTE-n kívüli hallgató esetében felsőoktatási intézmény (külön
jelölhető, ha az álláskereső nem hallgató)
álláskereső nyelvtudásának szintje
pozíciók szakterülete, amelyre az álláskereső jelentkezni kíván
keresett pozíció jellege (pl. részmunkaidő, gyakornoki hely)
önéletrajzban feltüntetett adatok – az önéletrajz feltöltése nem feltétele a
regisztrációnak
motivációs levélben feltüntetett adatok – a motivációs levél feltöltése nem feltétele a
regisztrációnak

4. Az adatgyűjtés célja:
1. Az álláskeresők és álláshirdetők közti kapcsolat lehetőségének megteremtése.
2. Az álláskeresők részére nyújtott szolgáltatás fejlesztése. Ennek érdekében
oldallátogatási adatok gyűjtésére és elemzésére kerül sor: regisztrálók száma,

karonkénti megoszlásuk, oldallátogatás tartamának kimutatása, visszafordulási arány
(azaz az oldal látogatói közül legalább egy aloldalra való továbbkattintás) mérése.
3. Hírlevél küldése.

5. Az adatkezelés jogalapja:
Hozzájárulás; az álláskereső a regisztrációval egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja a
jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatai kezeléséhez.

6. Az adatkezelés időtartama:
1. A tájékoztató 4. pontjában részletezett kimutatás elkészítéséig: az állásbörze
lezárásától számított 90 napig. Ezt követően az adatokat az adatkezelő törli.
2. Hírlevél esetén leiratkozásig. Leiratkozás esetén az adatokat az adatkezelő törli.

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
ELTE Szolgáltató Központ vezetői és Karrier divíziójának munkatársai
Cím: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.
https://www.elte.hu/kancellaria/szkp

8. Adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:
Adatfeldolgozó bevonására nem kerül sor.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek
ismertetése
A vonatkozó jogszabálynak (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)) csak azokat a rendelkezéseit emeltük ki, amelyek a
jelen adatkezelésre vonatkoztathatók.
A felületre regisztráló álláskereső (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és
jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel.
Személyes adatnak minősül minden olyan adat, ami az érintettel kapcsolatba hozható. Így
személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb.
azonosságára jellemző ismeret, és a valamely adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés is (ld. Infotv. 3. § 2. pontja).
Az Infotv. 14-23. §-aiban meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az érintettnek jogában
áll:
1.
2.
3.
4.

visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről,
adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását kérni,
jogainak megsértése esetén az adatvédelmi felelőshöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság hatósághoz vagy bírósághoz fordulni.

Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.
1.

A hozzájárulás visszavonása (Infotv. 6. §)

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az adatkezelő a felvett
adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, de csak az adatkezelő
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, és akkor, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

2.

Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről (Infotv. 14-15. §)

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről.
A tájékoztatás arra az esetre is vonatkozik, ha az adatkezelés jogellenes, vagyis adatvédelmi
incidens következik be (például személyes adathoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
és sérülés). Ilyen esetben az érintett tájékoztatást kérhet az adatvédelmi incidens körülményeiről,
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, kivéve, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan ismételt tájékoztatási kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz. A már
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A felvilágosítás megtagadása esetén az érintett bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságához fordulhat.
3.

Érintett adatainak helyesbítése, törlése és zárolása (Infotv. 17-18. §)

3.1. Személyes adat helyesbítése (Infotv. 17. § (1) bekezdése)
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.
3.2. A személyes adat törlése (Infotv. 17. § (2)-(3) bekezdése)
A személyes adatot törölni kell, ha
1. kezelése jogellenes;
2. az érintett ezt kéri;
3. a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
4. az adatkezelés célja megszűnt;
5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
3.3. Személyes adat zárolása (Infotv. 17. § (4) bekezdése)
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása
esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz
fordulás lehetőségéről.
4.

Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek

4.1. Adatvédelmi felelős (Infotv. 24. § (2) bekezdése)

Az érintett megkereséssel fordulhat az adatvédelmi felelőshöz, aki kivizsgálja a hozzá érkezett
bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés esetén annak megszüntetésére hívja fel az
adatkezelőt.
Az ELTE adatvédelmi felelőse:
dr. Rigó Kinga
ELTE Rektori Kabinet
Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Tel.: +36-1-4116500/2855
Email: strategia@rk.elte.hu
4.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat (Infotv.
52-58. §)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság)
bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül
elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás
lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54-58. §-ai tartalmazzák.
Döntést a Hatóság főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400
4.3. Bírósági jogérvényesítés (Infotv. 22. §)
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindíthatja.
Az érintett bíróság előtt indított perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:
- ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;
- ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes
adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett
sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.

