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Adatvédelmi tájékoztató
Álláspályázatra jelentkezők 
részére
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A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; 
cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; „Adatkezelő”), az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) 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 más néven GDPR) alapján 
az alábbiakban tájékoztatja a T. Pályázót személyes adatai kezelésével kapcsolatban.

1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés  
jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama 

Kezelt személyes 
adatok köre

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés idő-
tartama, illetve az 
időtartam meghatáro-
zásának szempontjai

Természetes azo-
nosító adatok

az érintett (Pályázó) 
hozzájárulása (Általános 
adatvédelmi rendelet) 6. 
cikk (1) a) pont). 

A hozzájárulás bármikor 
visszavonható. A hozzá-
járulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson 
alapuló, a visszavonás 
előtti adatkezelés jog-
szerűségét.

Kiválasztási folya-
mat lebonyolítása, 
álláspályázatok 
értékelése

A hozzájárulás vissza-
vonásáig. Visszavonás 
hiányában az adott 
álláspályázat lezárását 
követő legfeljebb 12 
hónapig.

Kapcsolattartásra 
szolgáló adatok 

Végzettségekre, 
korábbi munka- 
tapasztalatra vonat-
kozó adatok

2. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) 
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor. 

3. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok 
címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 
Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban. 

Adatfeldolgozó adatai: Wavemaker Hungary Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. ép. 
III. em..; cégjegyzékszám: 01-09-560385; adószám: 12158485-2-44)

4. A Pályázó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
A Pályázó kérheti az Adatkezelőtől: 

a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) személyes adatainak helyesbítését, 

c)  személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének 
korlátozását, 

d)  hozzájáruláson vagy szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés esetén,  
ha az adatkezelés automatizált módon történik, a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,  
géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatóság).
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A Pályázó köteles gondoskodni arról, hogy az álláspályázat során megadott személyes adatai 
a valóságnak megfelelnek. Az Adatkezelő a Pályázó által megadott információkért, illetve azok 
valóságtartalmáért mindennemű felelősséget kizár.

Amennyiben a Pályázó – az adott álláspályázat lezárását megelőzően - a hozzájárulását vissza-
vonja és a személyes adatainak törlését kéri, úgy az álláspályázaton való részvétele is automati-
kusan megszűnik. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 
egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség 
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 
két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem 
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pá-
lyázót. Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Pályázó azt másként kéri. 

Az Adatkezelő a Pályázó részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha a Pályá-
zó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 
meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 
kilétével kapcsolatban, további, a Pályázó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérheti.

5. Jogérvényesítési lehetőségek 
A Pályázó a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adat-
védelmi tisztségviselőjéhez dr. Puskás Attila (cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: 
DPO@telekom.hu).

A Pályázó jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az 
Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvény-
szék hatáskörébe tartozik. A per a Pályázó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható.

Az Adatkezelő a Pályázó adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelmé-
nyeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte 
elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásából származott.

A Pályázó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat  dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elnöke, postai 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: ugyfelszol-
galat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 


