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A HALTÁP Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Álláspályázókat, mint Érintetteket…  
 

I.  
 

…az Érintett hozzájáruló nyilatkozatáról:  
 
 
1.  A HALTÁP Kft .,  mint Adatkezelő tájékoztat ja az Ál láspályázókat, mint Érintetteket, hogy 

jelen Adatkezelési  Tájékoztató 1. Számú Mel léklete az Érintett  Hozzájáruló Nyilatkozat ,  
melyben az Ál láspályázó , mint Érintett  önkéntes, konkrét, az alábbiakban ki fejte t tek 
szerint megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a jelen 
Adatkezelési Tájékoztató III.5. pontjában meghatározott személyes adatai 
kezeléséhez,  tudomásul véve a jelen Adatkezelési  Tájékoztató III.1. -III.3. pontjaiban 
foglaltakat.  

 

2.  A HALTÁP Kft .,  mint Adatkezelő tájékoztat ja az Ál láspályázókat, mint Érintetteket, hogy 
az Ál láspályázó Hozzájáruló Nyi latkozat a láírása nem feltétele az Ál láspályázó, mint  
Érintett személyes adatai kezelésének, f igyelemmel arra, hogy a HALTÁP Kft .,  mint  
Adatkezelő több  jogalapon kezel i  az Ál láspályázó, mint  Érintett  személyes adatait .  

 

II.  
 

…az Adatkezelő adatairól:  
 

1.  Cégnév:     HALTÁP Takarmánygyártó, Forgalmazó és Fejlesztő  
2.  Cég rövidített  neve:   HALTÁP Kft.   
3.  Székhely:    5540 Szarvas, Anna liget u. 21. 
4.  Cégjegyzék szám:   04-09-002803 
5.  Adószám:    11049542-2-04 
6.  Statiszt ikai  számjel:   11049542-1091-113-04 
7.  Bankszámlaszám:   11733058-20018078 –  OTP Bank 

11763330-19068880 –  OTP Bank 

8.  Ügyvezető:    Varga János ügyvezető, Majoros Ferenc ügyvezető ,   
dr.  Majoros Ferenc ügyvezető  

9.  Elektronikus elérhetőség:  haltap@szarvasnet.hu  
 

III. 
 

…a HALTÁP Kft. által kezelt személyes adatok köréről,  
az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról:  

 

1.  A HALTÁP Kft .,  mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az, hogy az 
Ál láspályázó, mint  Ér intett  mi lyen személyes adatokat közöl  a HALTÁP Kft .-vel ,  mint 
Adatkezelővel  az Ál láspályázó, mint Érintett  önkéntes elhatározásán alapul,  az a HALTÁP 
Kft .,  mint Adatkezelő döntésétől  független, különös tekintettel  arra ,  hogy a HALTÁP Kft .,  
mint Adatkezelő nem ad fel  ál láshi rdetéseket .  
 

2.  A HALTÁP Kft., mint Ada tkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy ahhoz azonban, hogy a 

HALTÁP Kft.  döntést tudjon hozni  arról,  hogy a HALTÁP Kft.-nél munkát kereső személyt 

foglalkoztatja e  elengedhetet lenül szükséges az alábbi  adatok szolgáltatása az 
Ál láspályázó, mint  Érinte tt részéről:  név, iskolai  végzettség/ek, korábbi 
munkahely/ek .  

 
3.  A HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő tájékoztatja továbbá az Érintetteket, hogy ahhoz, hogy a 

HALTÁP Kft . , mint Adatkezelő kapcsolatot tudjon tartani az Ál láspályázóval , mint 
Érintettel ,  elengedhete t lenül  szükséges az alábbi adat  szolgáltatása az Ál láspályázó, mint  
Érintett részéről:  telefonszám.  
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4.  A HALTÁP Kft . , mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett  felelős 
azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek .  A HALTÁP Kft.,  
mint Adatkezelő az Érintett  által  megadatt adatok valódiságát csak annyiban el lenőrzi ,  
amennyiben arra a közhiteles nyi lvántartásokba való betekintési  jogosultsága alapján 

lehetősége van.  
 
5.  A HALTÁP Kft.,  mint Adatkezelő az Érintett alábbi személyes adatait 

kezeli/kezelheti:  
 

A.  A HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő az Ál láspályázóktól,  mint  Érintettektől  az alábbi  
személyes adatok szolgáltatását  kéri  az alábbiakban meghatározott célokból és 

jogalapokon a személyesen vagy telefonon előterjesztett  ál láspályázat érdemi 
elbírálásához, és az Ál láspályázóval való kapcsolattartás érdekében.  

 
1)  Álláspályázó, mint Érintett neve  

 
a)  adatkezelés cél ja:  

1.  Ál láspályázó, mint Érintett azonosítása  

2.  Ál láspályázóval ,  mint Érintettel  való kapcsolattartás   
3.  Ál láspályázó által  benyújtott ál láspályázat elbírálása, kiértékelése  
4.  Ál láspályázóval ,  mint Érintettel  a munkaszerződés megkötése  
5.  munkaviszony létesítése esetén az ebből eredő esetleges igények érvényesítése  

 
b)  adatkezelés jogalapja:  

1.  HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő jogos érdeke a munkakör betöltésére  
2.  munkaszerződés megkötését  megelőzően az Ál láspályázó, mint  Érintett  kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges: így ahhoz, hogy a felek munkaszerződést  
kössenek egymással  a HALTÁP Kft .-nek az Ál láspályázó kérésére e l  kel l  bírálnia, ki  
kel l  értékelnie az Ál láspályázó által  benyújtott ál láspályázatot  

3.  munkaviszony létesítése esetén: szerződésből eredő jogok gyakorlása és 
kötelezettségek tel jes ítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törv ény 

286.§. (1) bekezdése alapján, mely szerint  a munkajogi  igény 3 év alatt  évül  el    

4.  Ál láspályázó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben az Ál láspályázó a 
Hozzájáruló nyi latkozatot aláírta és azt  a HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő részére 
megküldte  

 
c)  adatkezelés időtartalma:  

1.  eredményes ál láspályázat esetén: az ál láspályázat benyújtását követő 3 évig, 

f igyelemmel arra, hogy a munkajogi igények 3 év alatt  évülnek e l  
2.  eredménytelen ál láspályázat esetén: ál láspályázat elbírálását követően 

haladéktalanul ,  kivéve, ha az ál láspályázó ki fejezett hozzájárulását adja személyes 
adatai , a pályázat eredménytelenségéről  szóló értesítés kézhezvételét követő 1 
évig történő kezeléséhez, eset leges további megüresedett ál láshelyek betöltése 
cél jából  

 
2)  Álláspályázó, mint Érintett iskolai végzettsége  

 
a)  adatkezelés cél ja:  

1.  Ál láspályázó által  benyújtott ál láspályázat elbírálása, kiértékelése  

2.  Ál láspályázóval ,  mint Érintettel  a munkaszerződés megkötése  
3.  munkaviszony létesítése esetén az ebből eredő esetleges igények érvényesítése  

 
b)  adatkezelés jogalapja:  

1.  HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő jogos érdeke a munkakör betöltésére  
2.  munkaszerződés megkötését  megelőzően az Ál láspályázó, mint  Érintett  kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges: így ahhoz, hogy a felek munkaszerződést  
kössenek egymással  a HALTÁP Kft .-nek az Ál láspályázó kérésére e l  kel l  bírálnia, ki  
kel l  értékelnie az Ál láspályázó által  benyújtott ál láspályázatot  
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3.  munkaviszony létesítése esetén: szerződésből eredő jogok gyakorlása és 
kötelezettségek tel jes ítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 
286.§. (1) bekezdése alapján, mely szerint  a munkajogi  igény 3 év alatt  évül  el    

4.  Ál láspályázó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben az Ál láspályázó a 

Hozzájáruló nyi latkozatot aláírta és azt  a HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő részére 
megküldte  
 

c)  adatkezelés időtartalma:  
1.  eredményes ál láspályázat esetén: az ál lá spályázat benyújtását követő 3 évig, 

f igyelemmel arra, hogy a munkajogi igények 3 év alatt  évülnek e l  
2.  eredménytelen ál láspályázat esetén: ál láspályázat elbírálását követően 

haladéktalanul ,  kivéve, ha az ál láspályázó ki fejezett hozzájárulását adja személyes  
adatai , a pályázat eredménytelenségéről szóló értesítés kézhezvételét  követő  
további 1 évig történő kezeléséhez, eset leges további megüresedett ál láshelyek 
betöltése cél jából  

 
3)  Álláspályázó, mint Érintett eddigi munkahelyei  

 

a)  adatkezelés cél ja:  
1.  Ál láspályázó által  benyújtott ál láspályázat elbírálása, kiértékelése  
2.  Ál láspályázóval ,  mint Érintettel  a munkaszerződés megkötése  
3.  munkaviszony létesítése esetén az ebből eredő esetleges igények érvényesítése  

 
b)  adatkezelés jogalapja:  

1.  HALTÁP Kft.,  mint Adatkezelő jogos érdeke a munkakör betöltésére  
2.  munkaszerződés megkötését  megelőzően az Ál láspályázó, mint  Érintett  kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges: így ahhoz, hogy a felek munkaszerződést  
kössenek egymással  a HALTÁP Kft .-nek az Ál láspályázó kérésére e l  kel l  bírálnia, ki  
kel l  értékelnie az Ál láspályázó által  benyújtott ál láspályázatot  

3.  munkaviszony létesítése esetén: szerződésből eredő jogok gyakorlása és 
kötelezettségek tel jes ítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

286.§. (1) bekezdése alapján, mely szerint  a munkajogi  igény 3 év alatt  évül  el    

4.  Ál láspályázó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben az Ál láspályázó a 
Hozzájáruló nyi latkozatot aláírta és azt  a HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő részére 
megküldte  
 

c)  adatkezelés időtartalma:  
1.  eredményes ál láspályázat esetén: az ál láspályázat benyújtását követő 3 évig, 

f igyelemmel arra, hogy a munkajogi igények 3 év alatt  évülnek e l  
2.  eredménytelen ál láspályázat esetén: ál láspályázat elbírálását követően 

haladéktalanul ,  kivéve, ha az ál láspályázó ki fejezett hozzájárulását adja személyes 
adatai , a pályázat eredménytelenségéről szóló értesítés kézhezvételét  követő  
további 1 évig történő kezeléséhez, eset leges további megüresedett ál láshelyek 
betöltése cél jából  

 
4)  Álláspályázó, mint Érintett telefonszáma  

 
a)  adatkezelés cél ja:  

1.  Ál láspályázóval  való kapcsolattartás  

2.  Ál láspályázóval ,  mint Érintettel  a munkaszerződés megkötése  
3.  munkaviszony létesítése esetén az ebből eredő esetleges igények érvényesítése  

 
b)  adatkezelés jogalapja:  

1.  HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő jogos érdeke a munkakör betöltésére  
2.  munkaszerződés megkötését  megelőzően az Ál láspályázó, mint  Érintett  kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges: így ahhoz, hogy a felek munkaszerződést  
kössenek egymással  a HALTÁP Kft .-nek az Ál láspályázó kérésére e l  kel l  bírálnia, ki  
kel l  értékelnie az Ál láspályázó által  benyújtott ál láspályázatot  
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3.  munkaviszony létesítése esetén: szerződésből eredő jogok gyakorlása és 
kötelezettségek tel jes ítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törv ény 
286.§. (1) bekezdése alapján, mely szerint  a munkajogi  igény 3 év alatt  évül  el    

4.  Ál láspályázó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben az Ál láspályázó a 

Hozzájáruló nyi latkozatot aláírta és azt  a HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő részére 
megküldte  

 
c)  adatkezelés időtartalma:  

1.  eredményes ál láspályázat esetén: az ál láspályázat benyújtását követő 3 évig, 
f igyelemmel arra, hogy a munkajogi igények 3 év alatt  évülnek e l  

2.  eredménytelen ál láspályázat esetén: ál láspályázat elbírálását követően 

haladéktalanul ,  k ivéve, ha az ál láspályázó ki fejezett hozzájárulását adja személyes 
adatai , a pályázat eredménytelenségéről szóló értesítés kézhezvételét  követő  
további 1 évig történő kezeléséhez, eset leges további megüresedett ál láshelyek 
betöltése cél jából.  

 
B.  Abban az ese tben, ha az Ál láspályázó, mint  Érintett  esetlegesen a III.5.A. pontban 

meghatározott személyes adatokon túl  egyéb személyes adatait  is  közl i  a HALTÁP Kft.-

vel,  mint Adatkezelővel: születési  idő, anyja születési  neve, adószám, TAJ szám, 
lakcím, e-mail  cím, nyelvismeret, jogosítvány, főbb kompetenciák,,  érdeklődési  kör, 
képmás stb.  

   
a)  adatkezelés cél ja:  

1.  Ál láspályázóval  történő kapcsolattartás –  postai  úton és/vagy e-mail  útján 

benyújtott Ál láspályázat esetén  
2.  Ál láspályázó által  benyújtott ál láspályázat elbírálása, kiértékelése  
3.  Ál láspályázóval ,  mint Érintettel  a munkaszerződés megkötése  
4.  munkaviszony létesítése esetén az ebből eredő esetleges igények érvényesítése  

 
b)  adatkezelés jogalapja:  

1.  HALTÁP Kft.,  mint Adatkezelő jogos érdeke a munkakör betöltésére  

2.  munkaszerződés megkötését  megelőzően az Ál láspályázó, mint  Érintett  kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges: így ahhoz, hogy a felek munkaszerződést  
kössenek egymással  a HALTÁP Kft .-nek az Ál láspályázó kérésére e l  kel l  bírálnia, ki  
kel l  értékelnie az Ál láspályázó által  benyújtott ál láspályázatot  

3.  munkaviszony létesítése esetén: szerződésből eredő jogok gyakorlása és 
kötelezettségek tel jes ítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 
286.§. (1) bekezdése alapján, mely szerint  a munkajogi  igény 3 év alatt  évül  el  

4.  Ál láspályázó, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben az Ál láspályázó a 
Hozzájáruló nyi latkozatot aláírta és azt  a HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő részére 
megküldte  

 
c)  adatkezelés időtartalma:  

1.  eredményes ál láspályázat esetén: az ál láspályázat benyújtását követő 3 évig, 

f igyelemmel arra, hogy a munkajogi igények 3 év alatt  évülnek e l  
2.  eredménytelen ál láspályázat esetén: ál láspályázat elbírálását követően 

haladéktalanul ,  k ivéve, ha az ál láspályázó ki fejezett hozzájárulását adja személyes 
adatai , a pályázat eredménytelenségéről szóló értesítés kézhezvételét  követő  
további 1 évig történő kezeléséhez, eset leges további megüresedett ál láshelyek 

betöltése cél jából  
 

6. A HALTÁP K ft . , mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a III . 5. pontban meghatározott  személyes 
adatokat papír  alapon és elektronikus úton is kezel i .  
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IV. 
 

….a Érintettek jogairól:  
 
1.  A HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő jelen Adatkezelési  Tájékoztató közzétételével biztosí t ja,  

hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi  információ, 
valamint az Érintett  jogaira vonatkozó minden egyes tájékoztatás tömör, át látható, érthe tő 
és könnyen hozzáférhető formában, vi lágosan és közérthetően megfogalmazva 

rendelkezésre ál l jon.  
 
2.  A HALTÁP Kft . , mint  Adatkezelő kötelezettséget vál lal  arra, hogy az alábbiakban ki fejtettek 

szerint ,  indokolat lan késedelem nélkül  tájékoztatja az Érintett et  a kérelme nyomán hozott  
intézkedésekről.   

 

3.  Amennyiben a HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett  kérelme 

nyomán, az alábbiakban ki fejtettek szerint ,  késedelem nélkül  tájékoztatja az Érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól ,  valamint arról,  hogy az Érintett panaszt  nyújthat  be 
valamely felügyelet i  hatóságnál , és élhet  bí rósági  jogorvoslat i  jogával.  

 

4.  A HALTÁP Kft. , mint Adatkezelő az információkat , valamint a tájékoztatást  és intézkedést 

dí jmentesen biztosít ja. Azonban, ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy 
–  különösen ismétlődő jel lege miatt  –  túlzó, a HALTÁP Kft . ,  mint Adatkezelő, f igyelemmel 
a kért  információ vagy tájékoztatás nyújtásával  vagy a kért  intézkedés meghozatalával  
járó adminisztrat ív költségekre: megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  

 

5.  A HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket az őket megi l lető jogokról:   
 

1)  Érintett kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést  az alábbiak 
szerint:  

 
Információk, melyre az Adatkezelő tájékoztatási  kötelezettsége kiterjed:  
 

 
Az Érintett jogosult arra, hogy a HALTÁP Kft.-től ,  mint Adatkezelőtől  visszajelzést kapjon 
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van -e, és ha i lyen 
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 
információkhoz hozzáférést kapjon:  
 

-  adatkezelés céljai  
-  érintett személyes adatok  kategóriái  
-  azon címzettek  vagy címzettek kategóriái , akikkel,  i l letve amelyekkel  a személyes 

adatokat közölték vagy közölni  fogják  
-  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett  időtartama ,  vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai  
-  az érintett azon joga , hogy kérelmezheti  az Adatkezelőtől  a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését  vagy kezelésének korlátozását, és t i l takozhat az i lyen 
személyes adatok kezelése el len 

-  felügyelet i  hatósághoz címzett panasz  benyújtásának joga  
-  ha az adatokat nem az érintettől  gyűjtötték, a forrásukra  vonatkozó minden elérhető 

információ  
-  automatizált döntéshozatal ténye ,  ideértve a profi lalkotást is,  valamint legalább 

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, 

hogy az i lyen adatkezelés mi lyen jelentőséggel bí r,  és az érintettre nézve milyen 
várható következményekkel  jár.  

 
Kérelem elbírálásának folyamata:  
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A HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő fentiekben  meghatározott kötelezettségének jelen 
Adatkezelési  Tájékoztató közzétételével  tesz eleget azzal ,  hogy a HALTÁP Kft .,  mint 
Adatkezelő az Érintett kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról 
másolatot  bocsát  az Érintett  rendelkezésére, legké sőbb a kérelem megérkezésétől 

számított 5 munkanapon  belül.   
 

2)  Érintett személyes adatainak helyesbítése:  
 

Az Érintett  jogosult  arra, hogy kérésére a HALTÁP Kft. ,  mint  Adatkezelő indokolat lan 
késedelem nélkül  helyesbítse a rá vonatkozó pontat lan személyes adatokat. Az Érintett 
jogosult  arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését kiegészítő nyi latkozat 

útján.  
 
Kérelem elbírálásának folyamata:  
 

A HALTÁP Kft. ,  mint  Adatkezelő tájékoztat ja az Érintetteket, hogy az Érintett  személyes 
adatai  helyesb í tésére vonatkozó kérelmét a kérelem megérkezésétől  számított 5 
munkanapon belül megvizsgálja ,  annak megalapozottságáról  a fenti  rendelkezések 

figyelembevételével határoz. A HALTÁP Kft .,  mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről  a 
döntés meghozatalát követő  munkanapon tájékoztatja .   

 
Kérelem megalapozottsága esetén az el járás menete:  

 
Amennyiben a HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő az Érintett  helyesbítésre vonatkozó kérelmét 

megalapozottnak tart ja, úgy a személyes adatokat az Érintett tájékoztatásával  
megegyező napon helyesbíti ,  továbbá az Érintett  erre vonatkozó kérelme hiányában a 
döntéséről  való értesítésben felhívja az Érintettet,  hogy legkésőbb az értesí tés 
megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon ,  kéri  e, hogy az Adatkezelő 
tájékoztassa azokról a címzettekről , akivel,  i l letve amel lye l  a személyes adatok 
helyesbítését  az Adatkezelő közölte.  
 

A HALTÁP Kft. , mint Adatkezelő ugyanis, amennyiben ez nem bizonyul  lehetet lennek, vagy 

nem igényel  aránytalanul nagy erőfeszítést a helyesbítéssel egyidejűleg minden olyan 
címzettet tájékoztat , akivel , i l letve amel lyel  a személyes adatot közölték.  
 
A HALTÁP Kft. , mint  Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint tájékoztat ja azon 
Érintettet,  aki  erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint  előterjesztette.  

 

-  amennyiben az Érintett a címzettekről  való tájékoztatási  kérelmét az adatok 
helyesbítésére vonatkozó kérelmével ,  vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését  
megelőzően terjesztette elő: az adatok helyesbítésével  i l letve a címzettek értesítésével  
megegyező napon  tájékoztatja a címzettekről ; 

-  amennyiben az Érintett a címzettekről  való tájékoztatási  kérelmét csupán az 
Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem 

kézhezvételét  követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.  
 
Kérelem megalapozatlansága esetén az el járás menete:  
 
Amennyiben a HALTÁP Kft , mint Adatkezelő az Érintett kérelmét megalapozatlannak tartja, 

úgy a kérelmet elutasít ja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat  be 
valamely felügyelet i  hatóságnál , és élhe t  bí rósági  jogorvoslat i  jogával.   

 
3)  Érintett kérelmezheti a személyes adatai törlését („az elfeledtetéshez való 

jog”):  
 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére a HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő töröl je a rá vonatkozó 
személyes adatokat, indokolat lan késedelem nélkül .  

 

Adatkezelő adattörlési  kötelezettsége az alábbi esetekben ál l  fenn:  
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A HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő tájékoztat ja az Érintetteket, hogy a HALTÁP Kft.,  mint  
Adatkezelő akkor köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat 
indokolat lan késedelem nélkül  töröl je, ha az alábbi  indokok valamelyike fennál l: 

(vagylagos feltételek) 
-  személyes adatokra már nincs szükség  abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték  
-  az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását , és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja  
-  az Érintett  til takozik az adatkezelése ellen ,  és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 

az adatkezelésre  

-  személyes adatokat jogellenesen  kezelték  
-  személyes adatokat a HALTÁP Kft .-re, mint  Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagál lami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell  
 

Kivételek az adattörlési  kötelezettség alól:  
 
A HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő tájékoztat ja az Érintetteket, hogy nem alkalmazandó a 

törlésre vonatkozó fenti  rendelkezés, amennyiben az adatkezelés: ( vagylagos feltételek) 
-  a személyes adatok kezelését  előíró, a HALTÁP Kft.-re, mint  Adatkezelőre alkalmazandó 

uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges  
-  statisztikai célból szükséges ,  amennyiben az „el feledtetéshez való jog” 

valószínűsíthetően lehetet lenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt  az 
adatkezelést;  

-  jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, i l letve védelméhez szükséges.  
 

Kérelem elbírálásának folyamata:  
 
A HALTÁP Kft. ,  mint  Adatkezelő tájékoztat ja az Érintetteket, hogy az Érintett  személyes 
adatai törlésre vonatkozó kérelmét a kérelem megérkezésétől  számított 5 munkanapon 
belül megvizsgálja , annak megalapozottságáról a fenti  rendelkezések 

figyelembevételével  határoz.  

 
A HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő az Érintettet döntéséről  a döntés meghozatal követő 
munkanapon tájékoztatja .   
 
Kérelem megalapozottsága esetén az el járás menete:  

 

Amennyiben a HALTÁP Kft. ,  mint  Adatkezelő az Érintett  törlésre vonatkozó kérelmét 
megalapozottnak tartja, úgy a személyes adatokat az Érintett tájékoztatásával 
megegyező napon  törli ,  továbbá az Ér intett  erre vonatkozó kérelme hiányában a 
döntéséről  való értesítésben felhívja az Érintettet,  hogy legkésőbb az értesí tés 
megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon ,  kéri  e, hogy az Adatkezelő 
tájékoztassa azokról a címzettekről , akivel , i l letve amel lyel  a személyes adatok törlését  

az Adatkezelő közölte.  
 
A HALTÁP Kft. , mint Adatkezelő ugyanis, amennyiben ez nem bizonyul  lehetet lennek, vagy 
nem igényel  aránytalanul  nagy erőfeszítést a törléssel egyidejűleg minden olyan 
címzettet  tájékoztat, akivel,  i l letve amel lye l  a személyes adatot közölték.  

 
A HALTÁP Kft., mint  Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint tájékoztat ja azon 

Érintettet,  aki  erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint  előterjesztette.  
-  amennyiben az Érintett a címzettekről  való tájékoztatási  kérelmét az adatok törlésére 

vonatkozó kérelmével , vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését megelőzően terjesztette 
elő: az adatok törlésével i l letve a címzettek értesítésével  megegyező napon 
tájékoztatja a címzettekről ; 

-  amennyiben az Érintett a címzettekről  való tájékoztatási  kérelmét csupán az 
Adatkezelő erre vonatkozó  felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem 

kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről .   
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Kérelem megalapozatlansága esetén az el járás menete:  
 

Amennyiben a HALTÁP Kft , mint  Adatkezelő Érintett  kérelmét megalapozatlannak tart ja, 
úgy a kérelmet elutasít ja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat  be 
valamely felügyelet i  hatóságnál , és élhet  bí rósági  jogorvoslat i  jogával.   

 
4)  Érintett kérelmezheti a személyes adatai kezelésének korlátozását:  
 
Adatok kezelésének korlátozására vonatkozó kötelezettség:  

 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,  ha az 
alábbiak valamelyike tel jesül:  (vagylagos feltételek)  

-  Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát  -  ez esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi , hogy az Adatkezelő el lenőrizze a 
személyes adatok pontosságát;  

-  HALTÁP Kft-nek, mint Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes 

adatokra  adatkezelés cél jából ,  de az Érintett igényli  azokat jogi  igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

-  Érintett ti l takozott az adatkezelés ellen  - ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megál lapításra nem kerül , hogy az Adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.  

 

A HALTÁP Kft. , mint Adatkezelő, amennyiben ez nem bizonyul lehetet lennek, vagy nem 
igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a személyes adatok korlátozásával  egyidejűleg 
minden olyan címzettet tájékoztat , akivel ,  i l letve amel lyel  a személyes adatot 
közölték.  
 
A HALTÁP Kft. ,  mint  Adatkezelő az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában a személyes 
adatok korlátozását követő munkanapon felhívja az Érintettet,  hogy legkésőbb a felhívás 

megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon ,  kéri  e, hogy az Adatkezelő 

tájékoztassa azokról a címzettekről , akivel,  i l letve amel lye l  a személyes adatok 
korlátozását az Adatkezelő közölte.  

 
A HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő a címzettekről  tájékoztatja azon Érintettet,  a ki  erre 
vonatkozó kérelmét előterjesztette.  
-  amennyiben az Érintett a címzettekről  való tájékoztatási  kérelmét az adatok 

korlátozására vonatkozó kérelmével egyidejűleg terjesztette elő: az adatok 
korlátozásával , i l letve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a 
címzettekről; 

-  amennyiben az Érintett a címzettekről  való tájékoztatási  kérelmét csupán az 
Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem 
kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.  

 
Kivételek, tehát a korlátozás alá eső személyes adatok kezelésére az alábbi esetekben 
jogosult  az Adatkezelő:  
 
A HALTÁP Kft. , mint  Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy azon személyes 

adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés korlátozás alá e sik (a táro lás 
kivételével) csak az alábbi esetekben lehet kezelni: ( vagylagos fe ltételek) 

-  ha ahhoz az Érintett hozzájárult ,   
-  ha az jogi  igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

szükséges,  
-  ha az más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges,  
-  ha az az Unió, i l letve valamely tagál lam fontos közérdekéből  szükséges.  

 
5)  Érintett ti l takozhat a személyes adatai kezelése ellen:  
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Érintett az alábbi esetben t i l takozhat a személyes adatai  kezelése el len:  
 
A HALTÁP Kft. , mint  Adatkezelő ki fejezetten felhívja az Érintett f igyelemét arra, hogy az 
Érintett a saját  helyzetével  kapcsolatos okokból  abban az esetben jogosult t i l takozni  

személyes adatainak kezelése el len, amennyiben az adatkezelés a HALTÁP Kft.,  mint  
Adatkezelő, vagy egy harmadik fél  jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.  
 
Az Érintett  t i l takozása esetén a HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő at  Ér intett személyes adatait  
nem kezelheti  tovább.  
 
Érintett t i l takozása esetén a személyes adatok kezelésére az alábbi  esetekben jogosul t a 

HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő:  
 
Az Érintett t i l takozása el lenére a HALTÁP Kft .,  mint Adatkezelő abban az esetben kezelheti 
az Érintett személyes adatait , ha a HALTÁP Kft. , mint  Adatkezelő bizonyítja, hogy az 

adatkezelést  olyan kénysze rítő erejű jogos okok indokolják, amelyek (vagylagos 
feltételek) 
-  elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel,  jogaival  és szabadságaival  szemben, vagy  

-  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
 
Kérelem elbírálásának folyamata: 
 
A HALTÁP Kft . , mint  Adatkezelő tájékoztat ja az Érintetteket, hogy az Érintett t i l takozását 
a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül  megvizsgálja ,  annak 

megalapozottságáról a fenti  rendelkezések figyelembevételével  határoz.  
 
A HALTÁP K ft . ,  mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről  a döntés meghozatalát követő 
munkanapon tájékoztatja .   

 
Kérelem megalapozottsága esetén az el járás menete:  
 

Amennyiben a HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő az Érintett  t i l takozását megalapozottnak 

tartja, úgy a személyes adatokat az Érintett  tájékoztatásával megegyező  munkanapon 
törli ,  továbbá az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában a döntéséről  való 
értesítésben felhívja az Érintettet , hogy legkésőbb az értesítés megérkezésétől számított 
3 munkanapon belül nyilatkozzon , kéri  e, hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokró l a 
címzettekről , akivel , i l letve amel lyel  a személyes adatok törlését  az Adatkezelő közölte.  
 

A HALTÁP Kft. ,  mint  Adatkezelő ugyanis, amennyiben ez nem bizonyul  lehetet lennek, vagy 
nem igényel aránytalanul  nagy erőfeszítést a törléssel egyidejűleg minden olyan 
címzettet tájékoztat , akivel , i l letve amel lyel  a személyes adatot közölték.  
 
A HALTÁP Kft. ,  mint  Adatkezelő a címzettekről  az alábbiak szerint  tájékoztatja azon 
Érintettet,  aki  erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint  előterjesztette:  

-  amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási  kérelmét a t i l takozásával  
egyidejűleg, vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését  megelőzően terjesztette elő: az 
adatok törlésévél  i l letve a címzettek értesítésével  megegyező napon tájékoztatja a 
címzettekről; 

-  amennyiben az Érintett a címzettekről  való tájékoztatási  kérelmét csupán az 

Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem 
kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.  

  
Kérelem megalapozatlansága esetén az el járás menete:  
 
Amennyiben a HALTÁP Kft , mint Adatkezelő az Érintett kérelmét megalapozatlannak tart ja, 
úgy a kérelmet elutasít ja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat  be 
valamely felügyelet i  hatóságnál , és élhet  bí rósági  jogorvoslat i  jogával.   
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6)  Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog:   
 
Érintettet az adathordozhatósághoz való jog az alábbi  esetben i l let i  meg:   
 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a HALTÁP Kft. , mint Adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 
másik Adatkezelőnek továbbítsa, ha (együttes feltétel)  
-  az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és  
-  az adatkezelés automatizált  módon történik.  
 

Az Érintett jogosult ar ra, hogy –  ha ez technikai lag megvalósítható –  kérje a HALTÁP Kft.-
től , mint Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt  személyes adatokot közvetlenül más 
Adatkezelőnek továbbítsa. Azonban ez nem jelenti  annak kötelezettséget a HALTÁP Kft .-
re, mint  Adatkezelőre és más adatkezelőre nézve, hogy műszaki lag kompatib i l is 

adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.  
A HALTÁP Kft . , mint  Adatkezelő kötelezettséget vál lal  arra, hogy amennyiben a személyes 
adatok továbbítására azért  nem kerül  sor, mert  a két  rendszer között nem lehetséges a 

kommunikáció, úgy a HALTÁP Kft. ,  mint  Adatkezelő tájékoztatja ennek tényéről,  és ennek 
okairól  az Érintettet .  
 
A HALTÁP Kft . , mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem terhel i  felelősség 
azért ,  hogy  
-  a címzett  adatkezelő fogadja e és kezel i  e, az általa a részére továbbított adatokat,  

-  a címzett  adatkezelő adatkezelése megfelel -e a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseinek.  

 
Kivételek az adathordozhatóság alól :  
 
A HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az 
adathordozhatósághoz való jog:  

-  nem sértheti  az el feledtetéshez való jogot, és  

-  nem érintheti  hátrányosan mások jogait és szabadságait .  
 

Kérelem elbírásának folyamata:  
 
A HALTÁP Kft .,  mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett  kérelmét a 
kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül  megvizsgálja , annak 

megalapozottságáról a fenti  rendelkezések figyelembevételével  határoz.  
 
A HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről  a döntés meghozatalát követő 
munkanapon  tájékoztatja.  
 
Kérelem megalapozottsága esetén az el járás menete:  

 
Amennyiben a HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő az Érintett  kérelmét megalapozottnak tartja, 
úgy a döntés meghozatalától  számított 10 munkanapon belül eleget tesz az Érintett 
kérelmének.  
 

Kérelem megalapozatlansága esetén az el járás menete:  
 

Amennyiben a HALTÁP Kft.,  mint Adatkeze lő az Érintett kérelmét megalapozatlannak 
tartja, úgy a kérelmet elutasít ja, mely döntéssel  szemben az Érintett panaszt  nyújthat  be 
valamely felügyelet i  hatóságnál , és élhet  bí rósági  jogorvoslat i  jogával.   

 
7)  Érintettet megilleti a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához  való jog:  
 

Érintett jogosult  arra, hogy hozzájárulását  bármikor visszavonja.  
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A HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hozzájárulás 
visszavonása nem ér int i  a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt i  adatkezelés 
jogszerűségét.  

 
A HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hozzájárulás 
visszavonása esetén az Adatkezelőt  csak abban az esetben terhel i  a személyes adatok 
törlésére vonatkozó kötelezettség, ha a személyes adatokat más jogalapon nem kezelheti .   
 
A HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő tájékoztat ja az Érintetteket, hogy jelenleg nem végez 
olyan adatkezelést ,  melynek kizárólagos jogalapja az É rintett hozzájárulása je len 

Adatkezelési  Tájékoztató III.  pontjában foglaltak értelmében.  
 

8)  Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen  –  ideértve a profi lalkotást  is  –  alapuló döntés hatálya ,  amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt  hasonlóképpen je lentős mértékben érintené.  
 
A HALTÁP Kft. ,  mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelenleg nem hoz olyan 

kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést ,  amely az Érintettre nézve 
joghatással járna, vagy őt  hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  
 
Azonban amennyiben a HALTÁP Kft .,  mint Adatkezelő a jövőben i lyen, kizárólag 
automatizált adatkezelésen alapuló döntést kíván hozni úgy arról  előzetesen tájékoztatja 
az Érintetteket azzal , hogy az a lábbiakban ki fejtetteket magára nézve kötelezőnek fogadja 

el.  
 

A HALTÁP Kft. ,  mint  Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem i l let i  meg az ebben 
a pontban meghatározott jog az Érintettet abban az esetben, ha a döntés ( vagylagos 
feltételek) 

1.  az Érintett és a HALTÁP Kft. , mint Adatkezelő között i  szerződés megkötése vagy 
tel jesítése érdekében szükséges;  

2.  az Érintett ki fejezett  hozzájárulásán alapul;  

3.  meghozatalát a HALTÁP Kft .-re, mint Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy 
tagál lami jog teszi  lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, 
valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is  
megál lapít.  

 
A HALTÁP Kft .,  mint Adatkezelő kötelezettséget vál lal  arra, hogy az 1. és 2. esetben 

megteszi  a megfelelő intézkedéseket az Érintett  jogainak, szabadságainak és jogos 
érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy a 
HALTÁP Kft. , mint  Adatkezelő részéről emberi  beavatkozást  kérjen, ál láspontját 
ki fejezze, és a döntéssel szemben ki fogás t  nyújtson be.  

 
9)  Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, valamint bírósági 

jogorvoslattal élhet:  
 

A HALTÁP Kft . , mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy amennyiben az Érintett 
megítélése szerint  a személyes adatai  kezelése során megsértették a jogait,  úgy jogosult 
arra,  

 
a.  panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál:  

Név: Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Postacím: 1530   Budapest, Pf.:  5.  
Cím: 1125   Budapest  Szi lágyi  Erzsébet fasor 22/c.  
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mai l:  ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL http://naih.hu 
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b.  bírósági jogorvoslattal éljen:  
 
Az Érintett  jogainak megsértése esetén a HALTÁP Kft . ,  mint  Adatkezelő el len 
bírósághoz fordulhat. A per a Törvényszék hatáskörébe tartozik.  

 

V. 
 

….a Érintettek személyes adatait megismerők köréről:  

 
1.  Az Érintettek adatait  a HALTÁP Kft.,  mint Adatkezelő ügyvezetői  ismerhetik meg.  

 
2.  A HALTÁP Kft. ,  mint  Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem vesz igénybe 

Adatfeldolgozót .  A HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy 
amennyiben az Adatkezelő Adatfeldolgozó t vesz igénybe, úgy arról  jelen Adatkezelési  

Tájékoztató módosításával,  az Adatfeldolgozói Szerződés megkötésével  azonos napon 

tájékoztatja az Érintetteket.  
 

VI. 
 

…. az alábbi egyéb rendelkezésekről:  
 

1.  Adatkezelési Tájékoztató módosítása :  
 

A HALTÁP Kft. ,  mint  Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési  Tájékoztató 

módosítására, azzal ,  hogy kötelezettséget vál lal  arra, hogy erről  az Érintetteket a 
módosítást  megelőzően 30 nappal  tájékoztatja, kivéve, ha a módosítás jogszabályi  
rendelkezésen vagy bírósági/hatósági határozaton alapul . Abban az esetben, ha a 
módosítás jogszabályi  rendelkezésen vagy b írósági/hatósági  határozaton alapul  a HALTÁP 
Kft .,  mint Adatkezelő kötelezettséget vál lal  arra, hogy a módosításról  késedelem nélkül,  
de legkésőbb 15 napon belül  tájékoztatja az Érintetteket.  

 

2.  Eredeti céltól eltérő célból történő adatkezelés:  

 
A HALTÁP Kft .,  mint Adatkezelő tájékoztat ja az Érintetteket, hogy ha az Adatkezelő az 
Érintett személyes adatait a gyűjtésük eredeti  cél jától  eltérő célból  kívánja kezelni ,  a 
további  adatkezelést  megelőzően az Érintettet erről  az eltérő célról  és minden egyéb 
szükséges tudnivalóról  tájékoztatja azzal , hogy amennyiben az adatkezelő nem tud 
tájékoztatást nyújtani az érintett részére a személyes adatok eredetér ől , mivel  azok 

különböző forrásokból  származnak, általános tájékoztatást ad.  
 
3.  Adatvédelmi tisztviselő:  
 

A HALTÁP Kft . , mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Adatkezelő nem jelöl 
ki  adatvédelmi  t isztviselőt f igyelemmel arra, hogy:  

 
-  az Adatkezelő nem közhatalmi  szerv, i l letve nem egyéb közfeladatot el látó szerv,  
-  az Adatkezelő fő tevékenységei  nem foglalnak olyan adatkezelési  műveleteket 

magukban, amelyek jel legüknél ,  hatókörüknél  és/vagy cél jaiknál  fogva az Érintettek 
rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé,  

-  az Adatkezelő fő tevékenységei nem foglal ják magukban a személyes adatok különleges 
kategóriáinak és a büntetőjogi felelősség megál lapítására vonatkozó határozatokra és 

bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését.  
 
Szarvas ,  2018. május 25.  

 
HALTÁP Kft.  

képvisel i:  Majoros Ferenc ügyvezető  
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET  

ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ  

 

Alulírott …………………………………………  Ál láspályázó, mint  Érintett önkéntes, konkrét, az 

Ál láspályázókra vonatkozó Adatkezelési  Tájékoztatóban foglaltak szerint  megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásomat adom az alábbi személyes 

adataim kezeléséhez,  tudomásul véve az Adatkezelési  Tájékoztató III.1.-III.3. pontjaiban 

foglaltakat: (aláhúzandó, hogy mely adat kezeléséhez járul  hozzá ) 

1.  Nevem 

2.  Születési  évem  

3.  Iskolai  végzettsége/im  

4.  Előző munkahelye/im  

5.  Telefonszámom  

Kelt:  

       ………………………………….  

                  Ál láspályázó  

 

Amenny iben egyéb személyes adataimat is megadtam az önéletrajzomban önkéntes, konkrét,  

az Ál láspályázókra vonatkozó Adatkezelési  Tájékoztatóban foglaltak szerint megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásomat adom azon személyes 

adataim kezeléséhez is,  tudomásul  véve az Adatkezelési  Tájékoztató III.1. -III.3.  

pontjaiban foglaltakat f igyelemmel arra, hogy azokat az Adatkezelő erre irányuló kérése 

nélkül , saját elhatározásomból adtam meg.  

 

Kelt:  

       ………………………………….  

                  Ál láspályázó  

 

Akként nyi latkozom, hogy amennyiben az ál láspályázatom nem lesz eredményes hozzájárulok 

ahhoz, hogy a HALTÁP Kft .,  mint  Adatkezelő a pályázat eredménytelenségéről szóló 

értesítés kézhezvételét követően további 1 évig kezelje azon személyes adataimat ,  

melyek kezeléséhez a fentiek szerint  hozzájárultam, esetleges további  megüresedett 

ál láshelyek betöltése cél jából.  

 

Kelt:         ………………………………….  

                  Ál láspályázó  
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