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TÁJÉKOZTATÓ 
ÁLLÁSPÁLYÁZATRA JELENTKEZŐK RÉSZÉRE 

 
A Mezőföldvíz Kft. felhívja az általa meghirdetett álláspályázatokra jelentkezőket, hogy mielőtt 
megtisztelik a Társaságot bizalmukkal és elküldenék álláspályázatukat vagy önéletrajzukat, 
ismerjék meg ezzel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatónkat. 
 
1. Az adatkezelő adatai  
Az adatkezelő neve: Mezőföldvíz Kft. 
Székhelyének címe: 7030 Paks, Kölesdi út 46. 
Telefon: 06 80 442 442 
E-mail: mezofoldviz@mezofoldviz.hu, munkaugy@mezofoldviz.hu  
Honlap: http://www.mezofoldviz.hu  
 
2. Az adatkezelés célja 
A meghirdetett állásajánlatokra, illetve elektronikus adatbázisba történő felvételre beérkezett 
álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása munkaerő-toborzás és -kiválasztás céljából.  
 
3. Az adatkezelés jogszabályi háttere 
A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és 
továbbítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor. A megküldött álláspályázatokat és 
önéletrajzokat önkéntes hozzájárulásnak értelmezzük a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez. 
 
4. A felvételi eljárás folyamata 
A beérkezett önéletrajzok alapján egy pályáztató bizottság személyes meghallgatásra, elbeszélgetésre 
hívja be az alkalmassági feltételeknek megfelelő pályázókat. Ennek során a betöltendő munkakörrel 
kapcsolatos elbeszélgetés történik, de adott munkakörre történő jelentkezés esetében 
feladatmegoldásra, teszt kitöltésére is sor kerülhet. A felvételi eljárás folyamata kiterjedhet arra is, 
hogy a munkáltató megtekinti a jelentkező közösségi oldalakon létrehozott, bárki számára nyilvános 
információit. Ennek keretében az Mt. 10. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban – csak azok az 
információk ismerhetőek meg, amelyek lényegesek az álláspályázattal vagy a munkakörrel 
kapcsolatban. 
 
5. A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama 
Az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján az önéletrajzok, pályázatok esetében az adatkezelés célja az, 
hogy a meghirdetett munkakört betöltsék. Ennek megfelelően, ha a munkáltató a jelentkezők közül 
kiválasztott egy személyt a meghirdetett állásra, akkor megszűnt az adatkezelés célja, és – az Infotv. 
17. § (2) bekezdés d) pontja alapján – a ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. 
Ezzel egyidejűleg fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés 
során meggondolja magát, visszavonja pályázatát. A Mezőföldvíz Kft. a megküldött 
álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben valamint egyéb megküldött 
dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, 
rögzíti és csak megfelelő jogalap esetén tárolja legfeljebb a beérkezéstől számított 3 évig. A kezelt 
adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek. A kezelt adatokat kizárólag a 
toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnek további felhasználásra, hogy 
az érintett jelölt alkalmas lenne-e egy megüresedő, másik munkakör betöltésére. 
 
6. A pályázatok, önéletrajzok megőrzése 
A jelentkezők tájékoztatást kapnak arról is, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra. A 
munkáltató alapvetően csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján 
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őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását 
követően kéri a jelentkezőktől. Emellett a munkáltatónak a pályázati anyagok megőrzése esetében is 
egy konkrét, az adatkezelés céljához és az adatkezelés pontosságának, naprakészségének elvéhez 
igazodó időtartamot kell meghatároznia (3 év).  
 
7. Az adatokhoz való hozzáférés 
A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag a Mezőföldvíz Kft. erre jogosultsággal 
rendelkező munkatársai kezelik. A beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben 
meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja 
tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és 
önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt. 
 
8. Adatbiztonság 
A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a Mezőföldvíz Kft. 
kiemelten gondoskodik. Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést 
megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a 
megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen. 
 
9. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei  
Az érintett jelentkező kérelmezheti: 
a) tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, különösen: a kezelt személyes adatainak köréről és 
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak 
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 
 
Az érintett jelentkező tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen: 
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, 
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 
vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint 
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 
10. Panasztételi, jogorvoslati lehetőségek 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül és bizalommal 
fordulhatnak a Mezőföldvíz Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi e-mail címen, illetve a Társaság 
bármely elérhetőségén: 

mezofoldviz@mezofoldviz.hu 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben (az érintett választása szerint az 
alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes. 
 
Jogorvoslati lehetőséggel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: 
 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Honlap: http://www.naih.hu 

Telefon: 06 1 391 1400 
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