ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE
Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest,
Vörösmarty tér 7-8. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044420) mint adatkezelő (a továbbiakban:
„Adatkezelő”) az általa folytatott munkaerő-kiválasztási eljárással összefüggésben, a
meghirdetett állásajánlatra pályázatot benyújtó személy (a továbbiakban: „Pályázó”) mint az
Adatkezelő adatkezelésével érintett természetes személy személyes adatait a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi
Rendelet”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
1.

AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATAI
Az Adatkezelő mint adatkezelő elérhetőségei az fenti 1. pontban megjelölt adatokon
túl:
• telefonos elérhetőség: (+36-1)483-2610
• elektronikus elérhetőség: info@spbinvest.hu
• az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: telefon:
(+36-1)483-2658
email: adatvedelem@spbinvest.hu

2.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE

2.1

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által legalkalmasabbnak ítélt Pályázó kiválasztása az
Adatkezelő által meghirdetett munkakör betöltése érdekében.

2.2

Az Adatkezelő tájékoztatja a Pályázót, hogy az alábbi személyes adatokat az
Adatkezelő a Tájékoztatóban megjelölt célból, jogalapon és ideig kezeli:
a) a Pályázónak az Adatkezelő által közzétett álláshirdetésben megjelölt és elvárt
személyes

adatai

(a

Pályázó

neve,

telefonszáma,

e-mail

cím,

korábbi

munkatapasztalatára, végzettségére, képzettségére, nyelvtudására vonatkozó
adatok, szakmai referenciában rögzített adatok), továbbá
b) a Pályázó által benyújtott pályázati anyagában szereplő, valamint a kiválasztási
eljárás során a Pályázó által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott további
személyes adatai
(az a) és b) pontban meghatározott személyes adatok a továbbiakban együttesen:
„Személyes Adatok”).

3.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

3.1

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat a Pályázó hozzájárulása alapján kezeli.

3.2

A Pályázó a hozzájárulását az Adatkezelő honlapján közzétett Tájékoztató
megismerését követően, az Adatkezelő által mintaként közreadott, a Tájékoztató 1.
számú mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat minta (a továbbiakban:
Hozzájáruló Nyilatkozat) kitöltésével, aláírásával és pályázati anyagával együttesen
történő megküldésével adja meg. A Pályázó jogosult arra, hogy hozzájárulását
bármikor visszavonja, amely egyúttal az állásra történő jelentkezése visszavonásának is
minősül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

3.3

Amennyiben a Pályázó a kitöltött Hozzájáruló Nyilatkozat nélkül, vagy hiányos
Hozzájáruló Nyilatkozattal küldi meg a pályázati anyagát, az Adatkezelő a Tájékoztató
és a Hozzájáruló Nyilatkozat minta megküldésével e-mailben tájékoztatja a Pályázót,
hogy amennyiben a Hozzájáruló Nyilatkozatot a pályázat benyújtására nyitva álló,
illetve a pályázati felhívásban megjelölt határidőn vagy amennyiben ilyen határidő nem
került meghatározásra, a felhívás elküldését követő 30 napos határidőn belül
pótlólagosan, a kért módon nem küldi meg, az Adatkezelő a Pályázó által megküldött
pályázati anyagát a határidő eredménytelen letelte után haladéktalanul törli. Ebben az
esetben a Hozzájáruló Nyilatkozat megküldésére nyitva álló határidő időtartama alatt
az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő – a Tájékoztató 2. számú mellékletét képező
érdekmérlegelési teszttel alátámasztott – jogos érdeke. Az Adatkezelő jogos érdeke,
hogy tájékoztassa a Pályázót arról, hogy a benyújtott pályázata hiányos, továbbá hogy
felhívja a Pályázó figyelmét arra, hogy szükséges a Hozzájáruló Nyilatkozat (hiánytalan)
megküldése. A Pályázó jogosult tiltakozni ezen adatkezelés ellen.

4.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

4.1

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat a Pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, de
legfeljebb a munkaerő-kiválasztási eljárás lezárását (azaz a kiválasztott Pályázóval
történő szerződéskötés napját vagy a munkaerő-kiválasztási eljárás eredménytelen
lezárása megállapításának napját) követő munkanapig kezeli és a lezárást követő
munkanapon törli.

4.2

Amennyiben ahhoz a Pályázó külön hozzájárul, az Adatkezelő a Személyes Adatokat a
munkaerő-kiválasztási eljárás lezárásától (azaz a kiválasztott Pályázóval történő
szerződéskötés napjától) számított további száz (100) napig kezeli annak érdekében,
hogy amennyiben a meghirdetett állás nem kerül véglegesen betöltésre, a Pályázót e

–2–

további száz (100) napos időtartam alatt az Adatkezelő ismételten megkeresse. A
Pályázó ebben az esetben is jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását.
4.3

Amennyiben a Pályázó a kitöltött Hozzájáruló Nyilatkozat nélkül, vagy hiányos
Hozzájáruló Nyilatkozattal küldi meg a pályázati anyagát, az Adatkezelő a Személyes
Adatokat a Hozzájáruló Nyilatkozat megküldésére nyitva álló határidő időtartamáig
kezeli.

5.

A CÍMZETTEK KÖRE

5.1

A Pályázó Személyes Adatait az Adatkezelő által a munkaerő-kiválasztási eljárás során
igénybevételre kerülő szakmai tanácsadó vagy más, adatfeldolgozói feladatot ellátó
személy részére továbbítja.

6.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATFELDOLGOZÓRÓL

6.1

Az Adatkezelő a működéséhez szükséges informatikai háttér biztosítása érdekében
igénybe veszi a Futurion Kft. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76; Cg.: 01-09721969) mint a számítástechnikai rendszertámogatás nyújtásával megbízott, mint
adatfeldolgozó szolgáltatásait.

6.2

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásos szerződés alapján, kizárólag az
Adatkezelő utasításai szerint és kizárólag a fent megjelölt céllal összefüggésben
kezelheti a Pályázó Személyes Adatait.

6.3

Az adatfeldolgozó a Pályázó Személyes Adatait az Adatkezelő rendelkezése szerint
legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt
Személyes Adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy
azon az időtartamon belül jogosult kezelni, ameddig az Adatkezelő jogosult a
Személyes Adatok kezelésére.

6.4

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelelő
garanciákat nyújt az adatkezelés Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek
való megfelelését és a Pályázó Személyes Adatainak védelmét biztosító, megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

7.

ADATBIZTONSÁG

7.1

Az

Adatkezelő

minden

ésszerű

lépést

megtesz

annak

érdekében,

hogy

megakadályozza a Személyes Adatokhoz és a Személyes Adatok kezeléséhez használt
eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Az
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Adatkezelő az általa kezelt Személyes Adatok védelmét az Általános Adatvédelmi
Rendelet előírásainak megfelelően biztosítja.
8.

AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA

8.1

Amennyiben az adatkezelés a Pályázó hozzájárulásán alapul, a Pályázó jogosult arra,
hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. A Pályázó visszavonhatja hozzájárulását írásban, az
Adatkezelő a Tájékoztatóban rögzített levelezési címére vagy e-mail címére eljuttatott
nyilatkozattal. Az Adatkezelő a Pályázó nyilatkozatának kézhezvételét követő három (3)
munkanapon belül intézkedik a Pályázó Személyes Adatainak törlése iránt.

8.2

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikkei szerint a Pályázó kérelmezheti az
Adatkezelőtől az általa kezelt Személyes Adataihoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

8.3

A Pályázó az adatkezeléssel kapcsolatos lentebb részletezett jogait az Adatkezelő a
Tájékoztatóban rögzített levelezési címére vagy e-mail címére küldött kérelmével, az
azonosítását követően gyakorolhatja.

8.4

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes
személy kilétével kapcsolatban, további, a Pályázó azonosításához szükséges
információk nyújtását kérheti.

8.5

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a Pályázó kérelmének
beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja a Pályázót az Általános
Adatvédelmi Rendelet 15–22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két (2) hónappal meghosszabbítható. Az Adatkezelő a határidő
meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja a Pályázót. Ha a Pályázó elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg,
kivéve, ha a Pályázó azt másként kéri.

8.6

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Pályázó kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül
tájékoztatja a Pályázót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a
Pályázó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
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8.7

Az Adatkezelő az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést
díjmentesen biztosítja. Ha a Pályázó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ
vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

9.

AZ ÉRINTETTI JOGOKRÓL RÖVIDEN

9.1

Hozzáféréshez való jog: A Pályázó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az
Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban vane, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy ezekhez a Személyes
Adatokhoz, illetve a Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos információkhoz
hozzáférést kapjon, illetve azokról másolatot vagy kimutatást kaphasson.

9.2

Helyesbítéshez való jog: A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes
Adatokat, feltéve, hogy a Pályázó az Személyes Adat helyességét hitelt érdemlően
igazolta. Jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos Személyes Adatok kiegészítését.

9.3

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az Adatkezelő – feltéve, hogy a törlést
jogszabályi előírás nem zárja ki - a Személyes Adatot a Pályázó kérelmére indokolatlan
késedelem nélkül törli: ha azok kezelése jogellenes, ha a Pályázó a hozzájárulását
visszavonja, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelésére már
nincs szükség, vagy ha a törlést jogszabály, vagy bírósági/hatósági határozat előírja.

9.4

Korlátozáshoz való jog: Az Adatkezelő – a Pályázó kérésére – korlátozza az
adatkezelést, ha a Személyes Adatok pontossága vitatott az annak ellenőrzéséhez
szükséges időre, vagy ha jogellenes az adatkezelés és a Pályázó a törlést ellenzi; vagy
ha a Pályázó tiltakozik az adatkezelés ellen; illetve ha az Adatkezelőnek nincsen
szüksége a továbbiakban a megadott Személyes Adatokra, de a Pályázó a jogai
védelméhez azokat igényli.

9.5

Adathordozhatósághoz való jog: A Pályázó – amennyiben Személyes Adatainak
kezelése hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik –
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és általa rendelkezésre bocsátott Személyes
Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
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9.6

Tiltakozáshoz való jog: A Pályázó tiltakozhat Személyes Adatai kezelése ellen, ha a
Személyes Adatok kezelése az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén
alapul, vagy ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként jogszabály lehetővé teszi.

10.

JOGORVOSLAT

10.1

Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen
és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő
problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül az
Adatkezelőhöz fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.

10.2

A Pályázó jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha
a Pályázó megítélése szerint a személyes adatai kezelése sérti az Általános Adatvédelmi
Rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon
belül nem tájékoztatja a Pályázót a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy
annak eredményéről a Pályázó bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal
szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani.

10.3

A Pályázó jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben a
Pályázó dönthet arról, hogy a pert az Adatkezelő tevékenysége helye szerinti EU
tagállam vagy a Pályázó szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt
indítja meg. Magyarországon a Pályázó a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatkezelő
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1. számú melléklet:
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ
Alulírott,
Pályázó neve:
E-mail címe:

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

a SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest,
Vörösmarty tér 7-8. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044420; email: info@spbinvest.hu mint
adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) részére, az „Adatkezelési Tájékoztató Pályázó
Részére” című dokumentumban megadott előzetes tájékoztatás ismeretében az alábbi
önkéntes, tájékozott és kifejezett nyilatkozatot teszem:
(1) Az „Adatkezelési Tájékoztató Pályázó Részére” című dokumentum tartalmát megismertem
és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a közzétett álláshirdetésben megjelölt és
elvárt személyes adataimat (név, telefonszám, e-mail cím, korábbi munkatapasztalatra,
végzettségre, képzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok, szakmai referenciában
szereplő adatok), továbbá az általam benyújtott pályázati anyagban szereplő, valamint a
kiválasztási eljárás során általam az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott további
személyes adataimat (a továbbiakban együttesen: „Személyes Adatok”) abból a célból,
hogy az Adatkezelő az általa meghirdetett munkakör betöltése érdekében a
legalkalmasabbnak ítélt Pályázót kiválaszthassa, a kiválasztási eljárás lezárását (azaz a
kiválasztott Pályázóval történő szerződéskötés napját vagy a kiválasztási eljárás
eredménytelen lezárása megállapításának napját) követő munkanapig (az adatok
törlésének napja) a hozzájárulásom alapján kezelje.
(Kérjük a megfelelőt bejelölni)

 IGEN

 NEM

(2) Az „Adatkezelési Tájékoztató Pályázó Részére” című dokumentum tartalmát megismertem
és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a Személyes Adataimat a kiválasztási eljárás
lezárását (azaz a kiválasztott Pályázóval történő szerződéskötés napját) követő további
száz (100) napig kezelje annak érdekében, hogy amennyiben a meghirdetett állás nem
kerül véglegesen betöltésre, e további száz (100) napos időtartam alatt az Adatkezelő
ismételten megkeressen.
(Kérjük a megfelelőt bejelölni)

 IGEN

 NEM

Tudomásom van arról, hogy érintettként jogosult vagyok a hozzájárulásomat bármikor
visszavonni, amely egyúttal az állásra történő jelentkezésem visszavonásának is minősül. A
hozzájárulásom visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Kelt: …………………………….., 20…….. év ……………………… hó ……nap

……………………………………………..
Pályázó aláírása

2. számú melléklet:
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
1. Érintett személyes adat: A Pályázónak az SPB Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em.; cégjegyzékszám:
01-10-044420; a továbbiakban: „Adatkezelő”) által közzétett álláshirdetésben megjelölt és
elvárt személyes adatait (a Pályázó neve, telefonszáma, e-mail címe, korábbi
munkatapasztalatára, végzettségére, képzettségére, nyelvtudására vonatkozó adatok,
szakmai referenciában rögzített adatok), továbbá a Pályázó által benyújtott pályázati
anyagában szereplő további személyes adatok (a továbbiakban: Személyes Adatok).
2. Érdekmérlegelési teszt elvégzésnek oka: Abban az esetben, ha a Pályázó az adatkezelés
jogalapját képező hozzájárulását a pályázati anyagával együtt nem vagy hiányosan küldi
meg az Adatkezelő részére, akkor az Adatkezelő a Pályázó 1. pontban meghatározott
Személyes Adatait a Hozzájáruló Nyilatkozat megküldésére nyitva álló határidő időtartama
alatt az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján jogos érdekből
kezeli. Az Adatkezelő köteles elvégezni az Adatkezelő jogos érdekének és a Pályázó mint
érintett érdekeinek súlyozását, és ennek alapján megállapítani, hogy teljesül-e a Pályázó
érdekeinek arányos korlátozására vonatkozó feltétel, azaz kezelhető-e a Pályázó jelen
érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adata.
3. Az adatkezelés célja és az Adatkezelő jogos érdeke: Az adatkezelés célja az Adatkezelő
által meghirdetett munkakör betöltése érdekében az Adatkezelő által legalkalmasabbnak
ítélt Pályázó kiválasztása. Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja a Pályázót, hogy a pályázati
anyagának megküldésével egy időben az adatkezeléshez történő hozzájárulását is csatolnia
szükséges, mivel az Adatkezelő a pályázó Személyes Adatait az Általános Adatvédelmi
Rendelet
6.
cikk
(1)
bekezdés
a)
pontja
alapján
kezeli.
Amennyiben a Pályázó nem vagy hiányosan küldi meg a hozzájárulását, a Pályázó Személyes
Adatainak kezelése elengedhetetlen ahhoz, hogy az Adatkezelő tájékoztathassa a Pályázót
arról, hogy a pályázati anyagát csak abban az esetben tudja elbírálni, ha a kért hozzájárulást
megküldi, illetve érdeke, hogy a hozzájárulás megérkezését követően felhasználhassa a
részére korábban már megküldött személyes adatokat és ezért azokat addig is
megőrizhesse.
4. A Pályázó érdekei: A Pályázónak, mint természetes személynek érdeke fűződik ahhoz, hogy
a személyes adatok védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek, a
személyes adatait jogosulatlanul ne kezeljék.
5. Az Adatkezelő és a Pályázó érdekeinek összevetése: Az Adatkezelő a jelen
érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatkezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja
a Pályázó személyes adatai védelméhez fűződő érdekeit, az Adatkezelő arányosan
korlátozza a Pályázó személyes adatai védelméhez való jogát, különös tekintettel az
alábbiakra:
a) az Adatkezelőnek lényeges és egyértelmű jogos érdeke fűződik a Pályázó pályázati
anyagával kapcsolatos hiányosságról történő értesítéséhez, ezért a Pályázó elérhetőségi

adatai kezelése elengedhetetlen, ugyanakkor a hozzájárulást követően a már átadott
pályázati anyag elbírálásához szükséges, hogy a már átadott Személyes Adatok
rendelkezésre álljanak, ezért azokat szükséges megőrizni;
b) a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező Személyes Adatok kezelése a Pályázó
számára nem okoz nagyfokú érdeksérelmet, figyelemmel arra, hogy a Személyes
Adatokat a Pályázó maga küldte meg az Adatkezelő részére a pályázata részeként és az
adatkezelésre kizárólag a Pályázó – pályázati anyagával kapcsolatos hiányosságokról
történő – értesítése érdekében kerülhet sor, valamint a már átadott adatok megőrzése
a további felhasználáshoz szükséges, és az Adatkezelő, hacsak arra vonatkozóan
jogszabálynak megfelelő további felhatalmazottsággal nem rendelkezik, más célból nem
jogosult a Pályázót megkeresni, vagy adatait más célból kezelni;
c) az Adatkezelő a Pályázót a pályázati anyagával kapcsolatos hiányosságokról más,
alternatív módon nem tudja értesíteni és kifejezetten hátrányos lenne a pályázó számára,
ha az általa már megküldött személyes adatok a hozzájárulása megadásának késedelme
miatt megsemmisítésre vagy visszaküldésre kerülnének;
d) az Adatkezelő által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági intézkedések
a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező Személyes Adatok kezelése során a
jogellenes adatkezelést megakadályozzák.
6. Biztosítékok: A Pályázó az adatkezelést a jelen érdekmérlegelési teszt és a Pályázók részére
szóló Adatkezelési Tájékoztatóban írottak szerint, valamint az ott írt jogainak gyakorlása
révén ellenőrizheti, és jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, az adatkezelő gondoskodik
arról, hogy a megküldött személyes adatok más célra ne kerüljenek felhasználásra.
7. Érdekmérlegelési teszt eredménye: Megállapítható, hogy az Adatkezelő jogos érdeke
arányosan korlátozza a Pályázó jogos érdekét és a Személyes Adatoknak az Adatkezelő általi
kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet a Pályázó számára.

