
 
 

   

   
 

 

Adatvédelmi tájékoztató álláspályázók részére 
 

Az Adatkezelő azonosító adatai:  
 

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. 
(1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.; e-mail címe: info@hepa.hu; telefonszáma: +36 1 922-2600) 

(a továbbiakban: „Adatkezelő”) 
 
Adatkezelő képviselőjének neve, elérhetősége:  
Neve: Dr. Szabó Kristóf István vezérigazgató 
postacíme: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.  
e-mail címe: info@hepa.hu  
telefonszáma: +36 1 922-2600 
 
Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége:  
postacíme: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.  
e-mail címe: dpo@hepa.hu  
telefonszáma: +36 1 922-2600 

 
Az Adatkezelő álláshirdetésére jelentkező pályázók (továbbiakban: Pályázó vagy Érintett) személyes adatainak 
kezelésére vonatkozó részletes adatkezelési és adatvédelmi szabályokat a jelen személyes adatok kezeléséről szóló 
tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza.  
 
Adatkezelő elkötelezett annak érdekében, hogy a személyes adatok pontos és biztonságos, valamint a vonatkozó 
nemzeti (különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 
továbbiakban: “Info tv.”) és európai uniós szabályoknak (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a 
továbbiakban: „GDPR”) megfelelő kezelését biztosítsa.  
 
Jelen Tájékoztató hatálya valamennyi álláspályázattal összefüggésben kezelt személyes adatra kiterjed, függetlenül az 
adat gyűjtésének, felhasználásának, rögzítésének, tárolásának, megsemmisítésének módjától, illetve függetlenül attól, 
hogy azok papír alapon vagy elektronikusan kerülnek tárolásra.  
 

1 ADATKEZELÉS ALAPELVEI, CÉLJA, JOGALAPJAI 

1.1 Alapelvek, célok 

Adatkezelő a Pályázóktól kizárólag olyan adatokat kér és tart nyilván, amelyek a szervezetében kialakított új vagy létező, 
de megüresedett munkakörök lehetséges betöltésének való megfelelés céljából lényegesek (különösen: önéletrajz, 
diploma, motivációs levél), és a Pályázó személyhez fűződő jogait nem sértik.  
 
Adatkezelő különleges adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos 
vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes 
adatot, valamint egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatot, valamint bűnügyi személyes 
adatra vonatkozó információt) nem kér és nem kezel, ilyen különleges adatokat a Pályázó nem küldhet számára. 
Amennyiben az Adatkezelő észleli, hogy a Pályázó különleges adatot küldött részére, azt - bármilyen jogkövetkezmény 
nélkül - haladéktalanul, vissza nem állítható módon törli és erről a Pályázót tájékoztatja. 
 
Adatkezelő egy aktuális nyitott pozícióra való kiválasztási folyamat elősegítése érdekében a Pályázók adatait 
felhasználhatja arra, hogy a korábbi Pályázók közül kiválasztásra nem került jelölteket elektronikus úton tájékoztassa a 
megüresedő vagy megüresedett állásokról. 
 
Pályázók személyes adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Adatkezelő csak 
a szükséges mértékű személyes adatot kezel az adatkezelési cél és jogalap együttes fennállásáig. 
 
Adatkezelő által kezelt személyes adatoknak pontosnak és - szükség esetén - naprakésznek kell lennie és a személyes 
adatok kezelését olyan technikai (elsősorban információ-biztonsági) vagy szervezési intézkedések alkalmazásával kell 
végeznie, amelyek a személyes adatok biztonságát elősegítik.  



 
 

   

   
 

 

1.2 Jogalapok 

Adatkezelő a Pályázók személyes adatait a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés. a) pontja értelmében a Pályázók előzetes, 
megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása kezeli, amely nyilatkozat tartalmazza a Pályázó kifejezett 
felhatalmazását arra, hogy megadott személyes adatai a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint 
felhasználásra kerüljenek. 
 
Pályázó hozzájárulását önkéntes alapon nyújtja, és jogosult azt bármikor visszavonni. A visszavonás az azt megelőzően 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.  
 

2 ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA  

 Adatkezelő által jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból kezelt Pályázói személyes adatok köre különösen: 

 azonosító adatok: pl. név, lakcím, állampolgárság 

 kapcsolattartási adatok: pl. e-mail, telefonszám, levélcím 

 nyelvtudásra vonatkozó adatok: nyelv és tudásszint 

 korábbi munkahelyre, tanulmányokra vonatkozó adatok: pl. korábbi munkáltatók neve, betöltött pozíció(k), 
iskolai végzettség(ek) 

 egyéb önkéntesen beküldött adatok 
 

Az adatok forrása: alapvetően az Érintett, illetve harmadik személy vagy nyilvánosan hozzáférhető adatok. 
 

3 ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Adatkezelő a Pályázó személyes adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásáig, illetve a pályázat 
benyújtásától számított 6 hónapig tárolja. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásával vagy a pályázat 
benyújtástól számított - 6 hónap után Adatkezelő általi automatikus törlésével az adatok végleges módon, vissza nem 
állíthatóan törlésre kerülnek. 

4  ADATTOVÁBBÍTÁSRA ÉS ADATFELDOLGOZÓKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

Adatkezelő a Jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból adatfeldolgozót nem vesz igénybe, harmadik 
személy részére a kiválasztási folyamat során adattovábbításra nem kerül sor.  

5 PÁLYÁZÓ ÉRINTETTI JOGAI 

Hozzáférés joga 
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 
következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni 

fogják. 

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így 
különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, Adatkezelő jogosult a Pályázó kérelmének teljesítését szükséges 
és arányos mértékben megtagadni.  
 
Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, Adatkezelő jogosult a többlet 
példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani. 
 
Amennyiben a Pályázó által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles a Pályázót írásban 
tájékoztatni. 
 
 
 



 
 

   

   
 

 

Helyesbítés, kiegészítés joga 
Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok 
– egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 
A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során a Pályázó köteles megjelölni, hogy mely adatok 
pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles Adatkezelőt a pontos, teljes körű adatról is tájékoztatni. Adatkezelő 
jogosult indokolt esetben a Pályázót felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - 
bizonyítsa az Adatkezelő számára.  
 
Az Adatkezelő a Pályázó helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően 
haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel a Pályázó személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem 
lehetetlen vagy nem igényel Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen 
címzettekről. 
 
Adathordozhatósághoz való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 
másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Adatkezelő akadályozná. 
 
Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket a Pályázó az 
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és  

a) az adatkezelés Pályázó önkéntes hozzájárulásán vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

 
Abban az esetben, amennyiben a Pályázó adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és 
szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a Pályázó kérelmének 
teljesítését szükséges mértékben megtagadni. 
 
Az adathordozhatóság körében tett Adatkezelői intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő 
mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.  
 
Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga 
 
Törléshez való jog  
(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül 
törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a Pályázó által megjelölt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) Adatkezelő a személyes adatot a Pályázó hozzájárulása alapján kezelte és Pályázót visszavonja az adatkezelés 

alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az 

adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(2)   Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az 
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – 
ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett 



 
 

   

   
 

 

kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 
 
(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából; 

c) Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 

(1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az 

adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 
Korlátozás 
(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 

lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 

c) Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e 

Érintett jogos indokaival szemben. 

 
(2)   Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 
csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 
lehet kezelni. 
 
(3)   Adatkezelő Érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
 
Tiltakozás 
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
kezelése ellen, ha: 

 az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy  

 az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik,  

 ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  
 
Fenti esetekben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az 
adatkezelést 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. 
 
 
Érintett jogérvényesítési lehetőségei 
A hozzáférés, törlés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás továbbá adathordozhatóság esetén Pályázó a kérelmét az 
Adatvédelmi tisztviselőnél nyújthatja be.  
 



 
 

   

   
 

 

A kérelem benyújtása írásban történhet elektronikus levél útján vagy papír alapon. A Pályázó köteles a kérelemben 
megjelölni, hogy mely személyes adat vonatkozásában kéri Adatkezelő intézkedését.  
 
Adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség 
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, Adatkezelő a kérelem 
elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól a Pályázót 
előzetesen tájékoztatni kell.  
 
Amennyiben a Pályázó kérelme megalapozott, Adatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és 
a végrehajtás megtörténtével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad a Pályázó részére. Ha Adatkezelő a Pályázó 
kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló 
tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles a 
Pályázót az Adatkezelő döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni. 
 
Pályázó az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, 
amennyiben az Adatkezelő a Pályázót a kérelme beérkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatta arról a 
körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de a 
Pályázó mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Az igény fenntartásának minősül, ha a Pályázó 
Adatkezelői tájékoztatás ellenére nem vonja vissza kérelmét 5 munkanapon belül vagy az ügyintézési határidő végéig.   
 
A költségek viselésére kötelezett Pályázó a költséget külön köteles megfizetni Adatkezelő által kibocsátott fizetési 
felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül. 
 
Ha a Pályázó Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a vonatkozó fenti eljárási határidőt 
elmulasztja, úgy a Pályázó az alábbiak szerinti jogorvoslati lehetőségekkel élhet.  
 

6 JOGORVOSLATI JOG 

Érintett az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival az Adatkezelő 
adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.   
 
Érintett a személyes adatai kezelésére vonatkozó adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén, jogosult a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani az alábbi elérhetőségeken: 
 
Név:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím:  1363 Budapest, Pf. 9. 
Cím:   1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Telefon:   +36 (1) 391-1400 
Fax:   +36 (1) 391-1410 
Web:   naih.hu 
E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu  
 
Érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti, amely esetben a peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe 
tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).   
 
Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás 
lefolytatásával, valamint – ha jogszabály ezt lehetővé teszi – a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével 
egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, 
és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a 
személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme. 
 

7 Pályázó nyilatkozata 

Pályázó az alábbi tartalmú nyilatkozattal tud érvényesen hozzájárulni a pályázata elbírálásához szükséges 
adatkezeléshez:  
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek


 
 

   

   
 

 

 
 
 
„Kijelentem, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam és megértettem, és az abban megadott közérthető 
tájékoztatás alapján kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az HEPA Magyar Exportfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Zrt., mint Adatkezelő megadott személyes adataimat, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban 
meghatározott célból és feltételek mellett, az ott részletezett módon kezelje.” 
 
 
Kelt: Budapest, 2023. ___________ hó _____ nap 
 
 

______________________________ 
Pályázó aláírása 


