Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)
Humánpolitikai Főosztályának a foglalkoztatási jogviszony létesítésének
előkészítéséhez, illetve kezdeményezéséhez kapcsolódó adatkezeléseihez
1. Adatkezelő neve, székhelye, elérhetősége:
Név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
Cím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.,
e-mail: info@szgyf.gov.hu
2. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:
Név: Dr. Horváth Gabriella
e-mail: horvath.gabriella@szgyf.gov.hu
3. Adatkezelés fajtája:
a) GDPR szerinti adatkezelés
b) Infotv. szerinti adatkezelés
4. Személyes adatok kategóriái:
Önéletrajz és annak mellékleteiben szereplő adatok
5. A személyes adatok kezelésének célja:
A meghirdetett pályázatra beérkezett pályázatok közül a legalkalmasabb pályázó
kiválasztása
6. Személyes adatok tárolásának időtartama, kezelés módja:
Az álláspályázatokat a Főigazgatóság a meghirdetett álláshely betöltéséig kezeli, majd
a nyertes pályázó adatait kivéve azokat törli. A nyertes pályázó adatait az iratkezelés
rendjéről szóló SZGYF szabályzat szerint iktatja, és a mindenkor hatályos irattári
tervben meghatározott selejtezési időig kezeli. Ezt követően a Főigazgatóság az adatot
törli (iratokat selejtezi).
7. Az adatkezelés jogalapja:
Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6.
cikk (19 bekezdés e) pontján alapul, tekintettel a kormányzati igazgatásról szóló 2018.
évi CXXV. törvény 82. § és 83. §-ára és a 3. melléklet I/A pontjának 11 alpontjára,
valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontjára és az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 5. § (7) bekezdésére.

8. Az adatok forrása:
Érintett
9. A személyes adatok címzettjei:
A kiválasztott pályázó foglalkozás-egészségügyi alkalmasságának megállapítása
érdekében a Medina- Vital Kft., dr. Dutka Edina üzemi szakorvos, háziorvos észére ad
át a vizsgálat lefolytatásának kezdeményezéséhez szükséges adatokat.
10. Címzettek kategóriái:
Üzemi szakorvos
11. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:
A Főigazgatóság a foglalkoztatási jogviszony létesítésének előkészítéséhez, illetve
kezdeményezéséhez kapcsolódó adatkezeléssel kapcsolatos adatokat nem továbbít
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
12. Automatizált döntéshozatal:
A Főigazgatóság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.
13. Az adatfeldolgozó neve, címe:
A Főigazgatóság nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

A jelen adatkezelési tájékoztatóhoz tartozó érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatót
https://szgyf.gov.hu/adatvedelem-gdpr/adatkezelesi-tajekoztatok honlapon ismerheti
meg.

