ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Munkaerőpiaci tanácsadás keretében kezelt személyes adatokra vonatkozóan

A Piarista Kilátó Központ (továbbiakban: „Kilátó Központ” vagy „Adatkezelő”) új, térítésmentes
szolgáltatással
segíti
a
munkaerőpiaci
elhelyezkedést.
(https://www.kilato.piarista.hu/szolgaltatasok/munkaeropiaci-tanacsadas/)
A Munkaerőpiaci tanácsadás (a továbbiakban: „Tanácsadás”) azoknak szól, akik elakadtak az
álláskeresésben, nincs rutinjuk vagy már kiestek a gyakorlatból, szeretnék vagy kénytelenek
újratervezni a jövőjüket, karrierjüket, valamint bizonytalanok abban, hogy mi vár rájuk a
munkaerőpiacon. A szolgáltatás személyesen és online egyaránt igénybe vehető.
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy tájékoztatást adjon a
Tanácsadás adatkezelésről. Jelen Tájékoztató tartalmát az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek
ismeri el, és kijelenti, hogy tiszteletben tartja a Tanácsadást igénybe vevő természetes személyek (a
továbbiakban együttesen: „Érintettek”) magánszféráját.
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai
és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

1. JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK
Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 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 ( a
továbbiakban: „GDPR”)

2. ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ
székhely és postacím: 2600 Vác, Géza király tér 10.
e-mail cím: kilato@piarista.hu
telefonszám: +36 27 887 416
képviseli: Katona Miklós, igazgató
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: dr. Kiss Nóra Márta, adatkezeles@kilato.piarista.hu

3. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, ADATTOVÁBBÍTÁS,
HOZZÁFÉRÉS
Kezelt személyes adatok köre
Az Érintett
neve,
e-mail
címe,
telefonszáma
- önéletrajzában foglalt egyéb
személyes adatai
motivációs
levélben
megadott egyéb személyes
adatai
- egyéb, az Érintett által
önkéntesen
megadott
személyes adat

Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Az
Érintett
munkához az
Érintett
önkéntes
jutásának
elősegítése hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1)
érdekében személyre szabott a)
munkaerőpiaci tanácsadás és
az
ehhez
szükséges
kapcsolattartás biztosítása

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az adatkezeles@kilato.piarista.hu
e-mail címre küldött erre irányuló kérelmével. A hozzájárulás visszavonása esetén az Érintett
személyes adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Adatkezelés időtartama
Az Érintett személyes adatait a Kilátó Központ a Tanácsadás lezárultát követő 30 napig vagy az
érintetti hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
Adattovábbítás, hozzáférésre jogosultak
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja.
Kizárólag a Piarista Kilátó Központtal jogviszonyban álló munkatársak jogosultak hozzáférni az Érintett
Tanácsadással kapcsolatban kezelt személyes adataihoz.

4. ADATFELDOLGOZÓ
Informatikai rendszerüzemeltető - Intracomp Kft. (székhely: 2081 Piliscsaba, Ady Endre utca 8., e-mail
cím: benedek.kiss@intracomp.hu)

5. ADATBIZTONSÁG
A Piarista Kilátó Központ a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan,
csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, a személyes adatok
biztonságának védelméről és az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok minimalizálásáról
informatikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik.

6. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési
tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Adatkezelő a honlapján nyilvánosságra hozza vagy az
Érintetteket egyéb módon értesíti a módosításról.
Amennyiben az Érintett a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor
kérheti a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatainak törlését az Adatkezelőtől.

7. ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
7.1. A hozzáféréshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül az
Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt,
hogy
• az Adatkezelő milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi
ideig kezeli;
• hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
• milyen forrásból származnak a személyes adatai;
• az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a
profilalkotást is.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett erre irányuló
kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények
teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett
és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a
tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett
személyének azonosításához kötött. A tájékoztatást az Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül megadja.
7.2. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő
módosítsa valamely személyes adatát, ha az a valóságnak nem felel meg. Amennyiben az Érintett
hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az adatkezelés időtartama alatt az
Adatkezelő a kérést haladéktalanul, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa
megadott elérhetőségen értesíti az Érintettet.
7.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az Érintett a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai
kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az
egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

• vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra
korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• 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).
7.4. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha
álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt
céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia,
hogy a személyes adat kezelését 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.
7.5. A törléshez való jog
A Tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az Érintett csak akkor élhet a törléshez való
jogával, ha az Érintett a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja, illetve az adatkezelési cél megszűnt.
7.6. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés
hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
8. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG
Ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor
lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: kilato@piarista.hu vagy az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjével az adatkezeles@kilato.piarista.hu e-mail címen.
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az
alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Levelezési cím: 1530
Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36
(1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.)
Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: Vác, 2020. 08. 17.

