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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

A MEGHIRDETETT ÁLLÁSAJÁNLATOKRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSSEL 

KAPCSOLATBAN 

 

 

Tisztelt Jelentkező! Köszönjük, hogy társaságunk álláslehetőségei miatt érdeklődik a Medikémia Zrt. 

iránt! Kérjük, hogy mielőtt elküldené az álláspályázatát a szükséges személyes adataival figyelmesen 

olvassa végig adatvédelmi tájékoztatónkat!  

 

FEJEZETEK:  

 

1. BEVEZETÉS 

2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS A KEZELT SZEMÉLYES 

ADATOK KÖRE 

4. AZ ADATKEZELÉSRE ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULTAK 

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT 

 

1. BEVEZETÉS 

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Medikémia Zrt. honlapján található Álláslehetőség oldalon 

meghirdetett álláshelyekre jelentkezők (a továbbiakban „Pályázó(k)”) által megadott személyes 

adatoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban „Infotv.”) előírásainak megfelelő, valamint a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

2016/679 számú EU rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”/”GDPR”) előírásaival összhangban történő 

kezelésének biztosítása.  

 

2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak az Infotv. 3. §-a és a Rendelet 4. cikke alapján az 

alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:  
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érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve 

– azonosítható természetes személy (Infotv. 3.§ 1.); azonosítható az a természetes személy, aki 

közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító személyes adat, azonosságra vonatkozó 

egy vagy több tényező alapján azonosítható (Rendelet 4. cikk 1.); jelen tájékoztatóban érintett alatt a 

Pályázó értendő.  

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ – különösen valamely azonosító, például 

név, szám, helymeghatározó adat, az érintett által használt készülékek, alkalmazások, eszközök és 

protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosító (pl. IP-cm, cookie), valamint egyéb azonosító 

(pl. rádiófrekvenciás azonosító – RFID -) (Rendelet (30) preambulumbekezdése), vagy a természetes 

személy egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 

(Infotv. 3. § 2., Rendelet 4.cikk 1.),  

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintés továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép–, hang– vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj– vagy tenyérnyomat, DNS–minta, 

íriszkép) rögzítése; (Infotv. 3..§. 10., Rendelet 4. cikk 2.)  

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása 

céljából;(Rendelet 4. cikk 3.)  

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, 

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 

az adatfeldolgozóval végrehajtatja; (Infotv. 3.§ 9., Rendelet 4. cikk 7.) adatfeldolgozás: az adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához 

alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot 

az adatokon végzik; (Infotv. 3.§ 17.)  

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki, vagy amely az adatkezelővel 

kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – 

adatok feldolgozását végzi; az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Infotv. 3. § 18., Rendelet 

4. cikk 8.)  

harmadik személy/harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az 

Adatfeldolgozóval (Infotv. 3.§ 22.), vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy 

Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

(Rendelet 4. cikk 10.)  

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 

szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek 

hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi 

kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 

szabályoknak; (Rendelet 4. cikk. 9.)  

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

(Infotv. 3. § 11.)  
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nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; (Infotv. 3.§ 12.) 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

(Infotv. 3.§ 13.)  

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 

történő korlátozása céljából; (Infotv. 3.§ 15.)  

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; (Infotv. 3.§ 21.)  

különleges adat: a) a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a 

természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a 

természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok; 

valamint b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat; (Infotv. 3.§ 3.)  

biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó 

minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti 

a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

(Rendelet 4. cikk 14.)  

hozzájárulás/az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű 

kinyilvánítása, mely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő vagy a 

rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; (Infotv. 

3.§ 7., Rendelet 4. cikk 11.)  

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; (Infotv. 3.§ 8.)  

 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS A KEZELT SZEMÉLYES 

ADATOK KÖRE 

 

Az adatkezelés célja:  

A jelen Adatkezelési tájékoztató tárgyát képező adatkezelés célja, hogy: 

– az adatkezelő által meghirdetett álláshelyekre a Pályázók jelentkezése biztosított legyen (A pályázó 

azonosítása, kapcsolattartás kialakítása),  

- a meghirdetett munkakört betöltsék (az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzettség 

meglétének igazolása, a munkakörre való alkalmasság megállapítása),  

-  a Pályázók bekerülhessenek a Medikémia Zrt. adatbázisába abból a célból, hogy a 

későbbiekben meghirdetendő állások vonatkozásában a Pályázók figyelembevételre kerülhessenek, a 

meghirdetett álláspályázatokra beérkezett pályázatok, önéletrajzok és beküldött egyéb dokumentumok 

kezelése, nyilvántartása munkaerő toborzás és kiválasztás céljából. A pályázó azonosítása, 

kapcsolattartás kialakítása, az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzettség meglétének igazolása, 

a munkakörre való alkalmasság megállapítása.  
 

Az adatkezelés jogalapja:  



4 
 

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve a Rendelet 20. cikk (1) a) 

pontja szerint az érintett hozzájárulása, amelyet a Pályázó a jelen Adatvédelmi tájékoztató megismerését 

követően a pályázatának az álláshirdetésben megadott email vagy postai címre történő elküldésével ad 

meg. A Pályázó hozzájárulhat a pályázatok elbírálását követően, legfeljebb az utolsó beadott pályázat 

elbírálását követő 12 hónapig a Pályázatban megadott személyes adatainak megőrzéséhez, további 

kezeléséhez. Adatkezelő tájékoztatja a Pályázót, hogy - a Pályázó kifejezett külön hozzájárulása esetén  

indokolt esetben élni kíván azzal a lehetőséggel, hogy megkeresse a pályázó által megjelölt korábbi 

munkáltatót a Pályázóról a meghirdetett munkakörrel összefüggésben történő egyéb információk 

beszerzése iránt.  

Az adatkezelés folyamata:  

A Pályázó:  

- a rögzített adatait bármikor módosíttathatja,  

- adatainak felhasználását zárolással (vagyis csak pályázott pozíciókra szűkítéssel) szüneteltetheti. 

- bármely meghirdetett állásajánlatra pályázhat 

- bármely állásajánlatra történő jelentkezését visszavonhatja. 

 

Az adatok továbbításra és tárolásra kerülnek a Medikémia Zrt. szerverére. A rögzített adatokhoz 

elsősorban a munkáltatói jogkör gyakorlója, az adott munkakörhöz tartozó közvetlen felettes vezető, 

valamint a bér-tb és -munkaügyi ügyintéző rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Ezen kívül az 

adatok elérhetőek a Medikémia Zrt. IT rendszerét karbantartó munkatársai részére.  

 

A pályázat benyújtásának nem előfeltétele a Medikémia Zrt. honlapjára történő regisztráció. Továbbá a 

regisztrációt követően elérhető „Kapcsolat űrlap” nem használható a Pályázat semmilyen formában 

történő benyújtására. 

A kezelt személyes adatok köre:  

 a Pályázó személyes adatai (titulus, utónév, családi név, nem, születési dátum, állandó lakcím, 

tartózkodási cím, kommunikációs adatok (e-mail, telefonszám).  

 nyelvismeret, vezetői tapasztalat, legmagasabb iskolai végzettség  

 a Pályázó által csatolt (indokolt esetben fényképes) önéletrajz adattartalma  

 a Pályázó által csatolt egyéb dokumentumok (motivációs levél, ajánló levél, bizonyítványok stb.) 

adattartalma  

a Pályázó által meghatározott preferenciák (elvárások): bérigény, munkavégzés helye, funkcióterület, 

hierarchiaszint, stb.)  

Adatkezelő tájékoztatja a Pályázót, hogy a pályáztatási eljárás folyamata kiterjed arra is, hogy az 

Adatkezelő és a megismerésre jogosult személyek megtekinthetik a Pályázó közösségi oldalon 

létrehozott, bárki számára nyilvános információit. Pályázó kötelezi magát arra, hogy kizárólag saját, 

valós adatait rögzíti. 

 

A MEDIKÉMIA Zrt-hez beérkező álláspályázatokat, önéletrajzokat, motivációs leveleket és a 

képzettséget igazoló dokumentumok másolatait – törvényben meghatározott esetek kivételével 
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– harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert 

adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok, önéletrajzok és 

motivációs levelek elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és 

számára nyújt. 
A pályázókra vonatkozó adatkezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik a 

MEDIKÉMIA Zrt-nél. 

 

Adatkezelés időtartama: Az érintett Pályázó által megadott adatokat az Adatkezelő a pályázat 

elbírálásáig, a Pályázó külön hozzájárulása esetén a Pályázó legutoljára beadott pályázatának 

elbírálását követő 12 hónapig tárolja. A megpályázott munkakörre felvételre került pályázók 

pályázati adatait a munkaszerződésük megszűnését követő 3 évig tároljuk, utána törlésre 
kerülnek, kivéve, ha jogszabály a pályázati adatok közül valamely adat végleges vagy 3 évnél 
hosszabb időtartamú megőrzését írja elő. 
A kezelt adatok kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére 
kerülnek felhasználásra, hogy a jelölt alkalmas lenne-e egy megüresedő, másik munkakör 
betöltésére. 
 

4. AZ ADATKEZELÉSRE ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULTAK 

 

Adatkezelő: 

 

Cégnév:   MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Cég rövid neve: MEDIKÉMIA Zrt. 

Székhely:   6728 Szeged, Zsámbokréti sor 1/A 

Telefonszám:   62/592-777 

E-mail cím:   info@medikemia.hu 

Kérjük pályázatát a hirdetésben megjelölt e-mail címünkre küldje! 

Cégjegyzékszám: Cg. 06-10-000063 

Adószám: 11081210-2-06 

 

 

Adatfeldolgozók: 

 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 

Telenor Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. IT szolgáltatás 

DIGITAL Számítástechnikai 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. (rövid név: DIGITAL Kft.) 

6723 Szeged, Csongrádi 

sugárút 83. 

IT szolgáltatás 

mailto:info@medikemia.hu
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PC Trade Systems Kft. 6728 Szeged, Back Bernát u. 2 IT szolgáltatás, tárhely 

szolgáltatás 

Microsoft Corporation 

 

Microsoft 365 - One Microsoft 

Way Redmond, Washington 

98052 

USA 

IT szolgáltatás, 

felhőszolgáltatás 

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway 

Mountain View, CA 94043 

USA 

IT szolgáltatás 

 

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű adatfeldolgozók (Microsoft Corporation és 

Google LLC) mindegyike szerepel a Rendelet  45. cikk szerinti megfelelőségi határozat a és a 2016/1260 

bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-

en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő 

adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő 

adattovábbítás a Rendelet 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak 

való megfelelést. 

 

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

 

Az Adatkezelők felelőssége, hogy az adatkezelés során felhasznált adatokhoz csak és kizárólag az 

adatkezelés céljára létrehozott alkalmazáson keresztül lehessen hozzáférni, onnan adatot továbbítani, 

adatot kinyerni. Egyéb módon történő adattovábbítás, adatkinyerés tilos. Az Adatkezelők az adatokat 

megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, 

továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az 

Adatkezelők a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 

megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek 

összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők. Az Adatkezelők a technika mindenkori fejlettségére 

tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő 

védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelők az adatkezelések során megőrzik a) a titkosságot: megvédik az 

adatokat és biztosítják, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédik az 

adatoknak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét; c) a rendelkezésre állást: 

gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a 

kívánt adatokhoz, azok rendelkezésre álljanak és ezt a célt a megfelelő eszközökkel biztosítja. Az 

Adatkezelők informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, 

kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések 

és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és 

alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.  

 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT 
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6.1. Az Infotv. alapján 

 

Az érintett az Adatkezelőnél:  

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,  

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint  

c) a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – személyes adatainak törlését az adatfelvételénél 

jelzett módon, illetve zárolását az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségén. 

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására 

megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás 

jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás 

ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az 

Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg 

jogszabályi előírás alapján. Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel 

meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll. Az Adatkezelő zárolja 

a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján 

feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig 

kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az 

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy 

pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg 

egyértelműen.  

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:  

a) kezelése jogellenes,  

b) az érintett kéri,  

c) a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést 

törvény nem zárja ki, 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, 

azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

 Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 

napon belül írásban vagy az érintett írásbeli hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, 

zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatja az érintettet a 

bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  

 

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, 

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés 

céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.  
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Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban 

az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 

illetve védelméhez.  

 

Az érintett az Infotv. 21.§ alapján tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:  

a) 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, ha az adatkezelést törvény rendelte el;  

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 

tudományos kutatás céljára történik; valamint  

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A tiltakozásra az adatkezelési hozzájárulás visszavonása 

jogosultságnál leírt módon van lehetőség. 

 

6.2. A Rendelet alapján 

 

A Rendelet 15. cikk (1) bekezdése értelmében 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, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 

szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen;  

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) a 

Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó 

érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen 

várható következményekkel jár.  

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására 

kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. 

cikk szerinti megfelelő garanciákról. 
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(3) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, 

ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 

információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, 

ha az érintett másként kéri. 

(4) A (3) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások 

jogait és szabadságait. 

 

A Rendelet 18. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 

korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:  

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  

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

felhasználásának korlátozását;  

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a 

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos 

indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az 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) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, 

az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

A Rendelet 20. cikk (1) bekezdése értelmében 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 akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 

rendelkezésére bocsátotta, ha:  

a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja 

szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és  

b) az adatkezelés automatizált módon történik.  

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult 

arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelő közötti közvetlen 

továbbítását. 

 

6.3. A jogérvényesítés módja 
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Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely 

szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az 

érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott 

adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.  

 

6.4. Jogorvoslat 

 

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak 

közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.  

 

Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Honlap: http://www.naih.hu  

 

Bárminemű technikai, illetve adatvédelemmel kapcsolatos kérdését, valamint az adatkezeléssel 

kapcsolatos bármilyen kérelmét kérjük, jelezze az adatvedelem@medikemia.hu mail címen! 

 

 

7. NYILATKOZATOK 

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák végig az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot és csak azt követően 

küldjék el pályázatukat, hogy az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulnak a lentiek szerint.  

Amennyiben írásban, postán küldik vagy személyesen adják le pályázatukat, akkor kérjük töltsék ki és 

írják alá a lenti nyilatkozatot! 

Amennyiben e-mailen küldik el pályázatukat, akkor abban szerepeltessék, hogy melyik 

résznyilatkozatukhoz nem járultak hozzá! Ha ezt nem teszik meg, úgy tekintjük, hogy minden 

résznyilatkozatra igen választ adtak. 

 

 

 

 *****  
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ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  

 

Kijelentem, hogy a Medikémia Zrt. „A MEGHIRDETETT ÁLLÁSAJÁNLATOKRA TÖRTÉNŐ 

JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN” című ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT, az 

adatkezelésre, a személyes adatok védelmére, valamint az azzal kapcsolatos jogaimra vonatkozó 

tájékoztatást, összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel teljes körűen MEGISMERTEM, az ADATKEZELÉSI 

TÁJÉKOZTATÓ-ban foglaltakat elolvastam, megértettem, TUDOMÁSUL VETTEM és önkéntesen 

HOZZÁJÁRULOK AHHOZ, hogy a tájékoztatóban megjelölt célból és feltételekkel az általam 

önkéntesen megadott személyes adataimat a 4. pontban felsorolt Adatkezelő, valamint az 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ-ban meghatározott Adatfeldolgozók és megismerésre jogosult 

személyek kezeljék, rögzítsék és tárolják.  

 

I.  

Az adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és hozzájárulok az abban foglalt tartalommal 

adataim kezeléséhez  

 

o Igen 

 

II. Önkéntesen HOZZÁJÁRULOK a személyes adataimnak a legutolsó benyújtott 

álláspályázat elbírálását követően számított 12 hónapig történő kezeléséhez, rögzítéséhez 

és tárolásához.  

 

o Igen  

o Nem  

 

III. Önkéntesen HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy az Adatkezelő indokolt esetben megkeresse a 

korábbi munkáltatóimat a meghirdetett munkakör beöltésével összefüggésben a 

személyemmel összefüggő információk beszerzése céljából.  

 

o Igen  

o Nem  

 

Kelt.:______________________ 

 

 Pályázó 

 Név: 

 Szül. helye és ideje: 

 2019. 12. 19. 
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*****  

 

 8. Jóváhagyás: 

 

Hatályos: 2018. december 19-től. 

Az adatvédelmi tájékoztatót jóváhagyta:  

 

Pálmai Antal s.k. 

            vezérigazgató 


