Adatkezelési tájékoztató
a személyes adatoknak a Gazdasági Versenyhivatal által lefolytatott kiválasztási-, és
szakmai gyakornok felvételére irányuló eljárással összefüggő kezeléséről
A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: Hivatal) a jelen adatkezelési tájékoztató szerint
kezeli a Hivatal által kiírt kiválasztási-, vagy gyakornok felvételére irányuló eljárásokra, illetve
a Hivatal által fenntartott kiválasztási adatbázisba jelentkező természetes személyek személyes
adatait. Ezen személyes adatok kezelésére vonatkozóan 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 szóló (általános
adatvédelmi rendelet), 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkére tekintettel a Hivatal az alábbi tájékoztatást adja.
1. Általános információk
1.1. A Hivatal a kiválasztási eljárásra jelentkező személyes adatait a GDPR-nak, a vonatkozó
magyar jogszabályoknak, különösen a különleges jogállású szervekről és az általuk
foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvénynek, valamint a Hivatal működését
szabályozó normatív utasításoknak, különösen a közszolgálati szabályzatról szóló utasításnak
és a Gazdasági Versenyhivatal adatvédelmi szabályzatáról szóló utasításnak megfelelően
kezeli. A Hivatal hatályos normatív utasításai elérhetők a Nemzeti Jogszabálytárban
(www.njt.hu).
A Hivatal a megüresedett álláshelyeket a kiválasztási eljárás lefolytatásával tölti be.
Amennyiben nincs az álláshely betöltésére alkalmas munkatárs, a kiválasztási adatbázisban
szereplő személyek, valamint a kiírt álláspályázatra jelentkező személyek vehetnek részt a
kiválasztási eljárásban. A kiválasztási adatbázisba szakmai önéletrajzának és a kiválasztási
adatbázisba való felvételre irányuló kérelmének megküldésével bárki jelentkezhet, függetlenül
attól, hogy egyidejűleg kiírt álláspályázatra is jelentkezik-e.
1.2. A Hivatal szakmai gyakorlatra jelentkező felsőoktatási hallgatók vonatkozásában is folytat
felvételi

eljárást.

A

szakmai

gyakorlatra

jelentkező

felsőoktatási

hallgató

a

humaneroforras@gvh.hu e-mail címre megküldött önéletrajzával tud jelentkezni, vagy a
jelentkező önéletrajzát az adott felsőoktatási intézmény közvetlenül küldi meg a GVH részére.

A szakmai gyakorlatra jelentkező felsőoktatási hallgatókat a Hivatal a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (3a) pontja szerinti, szervezett szakmai gyakorlatra
fogadja. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány
által meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni, mely megkötésének részleteit a
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18/A. § és 18/B. § tartalmazza.
Jelen adatkezelési tájékoztató az 1.1. pont szerinti érintettre kiválasztási eljárásra
jelentkezőként, az 1.2. pont szerinti érintettekre szakmai gyakorlatra jelentkezőként (a
továbbiakban együttesen: jelentkező) utal a továbbiakban.
2. Adatkezelő megnevezése:
Név:

Gazdasági Versenyhivatal (GVH)

Képviseli:

Rigó Csaba Balázs

Székhely:

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Postacím:

1391 Budapest 62., Pf. 211.

Telefon:

+36 (1) 472-8900

Honlap:

www.gvh.hu

3. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Név:

dr. Lechner Viktória Ágnes

E-mail:

adatvedelem@gvh.hu

Telefon:

+36 (1) 472-8945

4. A kezelt személyes adatok típusa és forrása:
4.1. A Hivatal kezeli a kiválasztási eljárásra jelentkező által megadott személyes adatokat, így
különösen a szakmai önéletrajzban foglalt, azonosítást és kapcsolattartást szolgáló adatokat,
képzettségi és szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat, a megpályázott álláshely
megnevezését, a fizetési és egyéb igényeket, a kiválasztási adatbázisba való felvétel iránti
kérelmet, valamint minden olyan személyes adatot, amelyet a kiválasztási eljárásra jelentkező
az álláspályázat kedvező elbírálása érdekében a Hivatallal önként közöl, vagy a Hivatal által
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esetlegesen igénybe vett munkaerő-közvetítőtől kap. A Hivatal kezeli továbbá a kiírt
álláspályázatokra benyújtott pályázat elbírálását segítő, az állásinterjúról kiállított adatlapot.
4.2. A Hivatal a szakmai gyakornoki kiválasztási eljárással összefüggésben kezeli a szakmai
gyakorlatra jelentkező által megadott személyes adatokat, így különösen az önéletrajzban
foglalt, azonosítást és kapcsolattartást szolgáló adatokat, képzettségi és szakmai tapasztalatra
vonatkozó adatokat, valamint minden olyan személyes adatot, amelyet a hallgató a Hivatallal
önként közöl.
4.3. A Hivatal által működtetett www.gvh.hu honlapon megtalálható e-mail címek direkt
kattintással történő használata során a szolgáltatásokat biztosító informatikai rendszerek a
jelentkező külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül naplózzák a szerverekkel kapcsolatot
létesítő informatikai rendszerek IP címét.
5. Az adatkezelés jogalapja:
5.1. Az adatkezelés jogalapja a 4.1. pontban felsorolt személyes adatok esetén a kiválasztási
eljárásra jelentkező hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], amelyet a jelentkezőnek
a kiírt álláspályázatra benyújtott pályázati anyagában vagy a kiválasztási adatbázisba való
felvétel iránti kérelmében – az elektronikus úton rögzített nyilatkozatot is ideértve – tett írásbeli
nyilatkozatban kell megadnia. A hozzájárulás megadása a kiválasztási eljárásban való részvétel
vagy a kiválasztási adatbázisba való felvétel feltétele, annak hiányában a Hivatal jogszerűen
nem tudja elbírálni a pályázatot vagy felvenni a kiválasztási eljárásra jelentkezőt a kiválasztási
adatbázisba. A hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Hivatal a megküldött személyes adatokat
haladéktalanul törli.
5.2. A 4.2. pontban felsorolt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a
szakmai gyakorlatra jelentkező hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], amelyet az
érintett a pályázati anyagában – az elektronikus úton rögzített nyilatkozatot is ideértve – tett
írásbeli nyilatkozatban kell megadnia. A hozzájárulás megadása az eljárásban való részvétel
feltétele, annak hiányában a Hivatal jogszerűen nem tudja elbírálni a szakmai gyakorlatra
benyújtott pályázatot. A hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Hivatal a megküldött személyes
adatokat haladéktalanul törli.
A jelentkező a 4.1. vagy 4.2. pont szerinti személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását a
GDPR 6. cikk (3) bekezdése alapján a 2. vagy 3. pontban megadott elérhetőségeken vagy a
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Humánerőforrás és Koordinációs Iroda munkatársainak elérhetőségén keresztül– az
elektronikus levelet is ideértve – írásban bármikor visszavonhatja, amely azonban nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Tekintettel arra, hogy a
4.1. és 4.2. pontban szereplő adatok kezeléséhez való hozzájárulás a kiválasztási eljárásban,
illetve a kiválasztási adatbázisban való részvétel feltétele, annak visszavonásával a Hivatal
haladéktalanul törli személyes adatait.
5.3. A 4.3. pontban említett személyes adatok esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pontja szerinti közérdekű feladat végrehajtása.
6. Az adatkezelés célja:
6.1. A 4.1. pontban hivatkozott személyes adatok esetén az adatkezelés célja annak biztosítása,
hogy a Hivatal a megüresedett álláshelyeit az álláshelyeken elvégzendő feladatok ellátására
alkalmas, megfelelő szakértelemmel és a Hivatal iránt elkötelezett munkatársakkal töltse be a
Hivatal által a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvényben meghatározott közfeladatok ellátása érdekében.
6.2. A 4.2. pontban hivatkozott személyes adatok esetén az adatkezelés célja a Hivatal
szervezett gyakornoki pozícióinak betöltése.
6.3. A 4.3. pontban felsorolt személyes adatok esetén az IP cím szolgáltatás és a naplózás a
www.gvh.hu oldalon keresztül megvalósuló elektronikus levélküldésnek az alapfeltétele. A
naplózás célja az elektronikus tartalomszolgáltatás, valamint az elektronikus levelezőrendszer
hibamentes, folyamatos és zavartalan működésének fenntartása, valamint az állami és
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénynek
való megfelelés.
7. Az adatkezelés időtartama:
7.1. A Hivatal a 4.1. pont szerinti személyes adatokat a kiírt álláspályázatra benyújtott
pályázatok tekintetében a közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony létesítésének
elmaradása esetén a döntés meghozatalától számított tizenöt napon belül törli, kivéve, ha a
kiválasztási eljárásra jelentkező kérte, hogy a Hivatal az önéletrajzát vegye fel a kiválasztási
adatbázisba.
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A Hivatal a kiválasztási adatbázisban a kiválasztási adatbázisba való felvétel iránti kérelem
teljesítésétől számított egy évig őrzi meg az önéletrajzot, majd egy év elteltével törli azt.
7.2. A Hivatal a 4.2. pont szerinti személyes adatokat a szakmai gyakorlatra jelentkezővel kötött
megállapodás elmaradása esetén a döntés meghozatalától számított tizenöt napon belül törli.
7.3. A 4.3. pontban említett naplózási adatokat a Hivatal 90 napig tárolja.
8. A személyes adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás:
8.1. A 4.1. és 4.2. pontban felsorolt személyes adatokhoz a Hivatal közszolgálati szabályzatában
meghatározott, kiválasztási eljárásban résztvevő személyek, valamint a Humánerőforrás és
Koordinációs Iroda munkatársai férhetnek hozzá. A Hivatal a meghatározott feltételek alapján
a betöltendő álláshelyre leginkább megfelelő lehetséges személyek felkutatására adott esetben
munkaerő-közvetítési szolgáltatást vehet igénybe, amely az igénybe vett szolgáltatástól
függően adatkezelőként, vagy adatfeldolgozóként működik közre a kiválasztási eljárás
lefolytatásában.
8.2. A 4.3. pontban foglalt személyes adataihoz kizárólag a Hivatal informatikai rendszerek
üzemeltetéséért felelős munkatársai férhetnek hozzá.
8.3. A jelentkező 4. pontban felsorolt személyes adatait nemzetközi szervezet vagy harmadik
országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére a Hivatal nem továbbítja.
9. Adatbiztonság:
A Hivatal megfelelő logikai, fizikai és adminisztratív intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy
az általa kezelt személyes adatokat védje különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen.
10. Az érintett jogai:
10.1. A hozzáféréshez való jog
A jelentkező a 2. vagy 3. pontban megadott elérhetőségeken vagy a Humánerőforrás és
Koordinációs Iroda munkatársainak elérhetőségén keresztül jogosult visszajelzést kérni arra
vonatkozóan, hogy
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– a Hivatal mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mióta és
mennyi ideig kezeli;
– a Hivatal miként jutott hozzá a jelentkező személyes adataihoz, amennyiben az adatokat nem
a jelentkezőtől gyűjtötte;
– a Hivatal a jelentkező személyes adataihoz kinek, mikor, milyen jogszabály alapján biztosított
hozzáférést, vagy azokat kinek, mikor, milyen jogszabály alapján továbbította;
– a jelentkezőre vonatkozó személyes adatokat a Hivatal helyesbítse, törölje vagy korlátozza,
és hogy tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
– a jelentkező a 11. pontban részletezett jogorvoslati lehetőségekkel fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz.
A Hivatal a jelentkező tájékoztatási kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül a Hivatal
rendelkezésére álló elérhetőségén vagy a Hivatal által kérelmében megadott egyéb
elérhetőségen keresztül teljesíti.
10.2. A helyesbítéshez való jog
A jelentkező a 2. vagy 3. pontban megadott elérhetőségeken vagy a Humánerőforrás és
Koordinációs Iroda munkatársainak elérhetőségén keresztül, megfelelő indokolással kérheti,
hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat a Hivatal módosítsa. A Hivatal a kérelmet
indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről a jelentkezőt a Hivatal rendelkezésére álló
elérhetőségén vagy a jelentkező által kérelmében megadott egyéb elérhetőségen tájékoztatja.
A személyes adatok helyesbítéséről a Hivatal tájékoztatja azokat, akikkel a személyes adatot
közölte, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A jelentkező
kérésére a Hivatal tájékoztatást ad ezen címzettekről.
10.3. A törléshez való jog
A Hivatal a jelentkező személyes adatait a 7. pont szerint törli. A Hivatal ezen időpontot
megelőzően is törli a jelentkező személyes adatait, ha a jelentkező az adatkezeléshez való
hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kéri. A Hivatal törli a jelentkező
személyes adatait, ha:
-

azok kezelése jogellenes, vagy

6

-

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Gazdasági
Versenyhivatal gyűjtötte vagy más módon kezelte, vagy

-

a jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy

-

azokat a Hivatalra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.

A jelen tájékoztató 4.3. pontjában foglalt adatok esetén a jelentkező nem élhet a törléshez való
jogával, mert a személyes adatok kezelése a Hivatal közfeladat végrehajtásához szükséges.
A személyes adatok törléséről a Hivatal tájékoztatja azokat, akikkel a személyes adatot közölte,
kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A jelentkező kérésére a
Hivatal tájékoztatást ad ezen címzettekről.
10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
A jelentkező a 2. vagy 3. pontban megadott elérhetőségeken vagy a Humánerőforrás és
Koordinációs Iroda munkatársainak elérhetőségén keresztül kérheti személyes adatai
kezelésének korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
-

személyes adatainak pontosságát vitatja, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely alatt a Hivatal ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;

-

az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, amely helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

-

a Hivatalnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de a
jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;

-

a jelentkező tiltakozott az adatkezelés ellen.

Valamely személyes adat korlátozása esetén annak tárolása kivételével csak a jelentkező
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet e személyes adatot kezelni. Az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról a Hivatal előzetesen tájékoztatja a jelentkezőt.
A személyes adatok korlátozásáról a Hivatal tájékoztatja azokat, akikkel a személyes adatot
közölte, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A jelentkező
kérésére a Hivatal tájékoztatást ad ezen címzettekről.
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10.5. A tiltakozáshoz való jog
A jelentkező a 2. vagy 3. pontban megadott elérhetőségeken vagy a Humánerőforrás és
Koordinációs Iroda munkatársainak elérhetőségén keresztül tiltakozhat a 4.3. pontban foglalt
adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek a jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak., Ha a jelentkező
álláspontja szerint a Hivatal a jelölt személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából
felhasználná, illetve jogosulatlan személy részére hozzáférést engedne, vagy azokat ilyen
személynek továbbítaná szintén tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van
szükség.
10.6. Adathordozhatósághoz való jog
A jelentkező a 2. vagy 3. pontban megadott elérhetőségeken vagy a Humánerőforrás és
Koordinációs Iroda munkatársainak elérhetőségén keresztül kérheti, hogy a toborzási
adatbázisban szereplő, rá vonatkozó, általa a Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
11. Jogérvényesítési lehetőségek a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
Ha a jelentkező álláspontja szerint a Hivatal megsértette a hatályos adatvédelmi
követelményeket, a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. A jelentkezőnek joga van
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élni, vagy
kérelmet nyújthat be adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránt.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Honlap:

www.naih.hu

Székhely:

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím:

1363 Budapest, Pf.: 9.
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Telefon:

+36 (1) 391-1400

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

A jelentkezőnek lehetősége van továbbá adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni,
amely az ügyben soron kívül jár el. A kereset benyújtható a lakóhely (állandó lakcím) vagy a
tartózkodási hely (ideiglenes lakcím), illetve a Hivatal székhelye szerint illetékes
törvényszéknél. Amennyiben a jelentkező lakóhelye vagy tartózkodási helye nem
Magyarországon van, keresetét a Hivatal székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszéknél
nyújthatja be.
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