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Az Oktatási Hivatal Adatvédelmi Tájékoztatója  

duális képzésre pályázóknak 

 

Tisztelt Pályázó! 

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a pályázatokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése, 

védelme tekintetében az alábbi tájékoztatást adja: 

Az adatkezelő személye: 

Név: Oktatási Hivatal 

Képviseli: Dr. Gloviczki Zoltán elnök 

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19. 

Tel.: (+36 1) 374 2100  

E-mail: info@oh.gov.hu 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatigenyles@oh.gov.hu 

Adatkezelés célja és jogalapja: 

Ha elküldi a Hivatal részére jelentkezési lapját, önéletrajzát (duális képzésre történő jelentkezés 

céljából) akkor Ön AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a 

meghirdetett duális képzésre történő jelentkezésének elbírálása céljából nevének, elektronikus 

levelezési címének, valamint pályázati anyagának, önéletrajzának a Hivatal általi kezeléséhez. 

Az adatkezelés körében hozzájárulását adja továbbá a jelentkezési lapon és a pályázati anyag részét 

képező Europass önéletrajzban szereplő személyes adatainak a Hivatal általi kezeléséhez, 

feldolgozásához, megőrzéséhez. Tájékoztatjuk, hogy az adatok feldolgozása, kezelése kizárólag a 

megfelelő pályázó kiválasztása céljából történik. 

 Személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a pályázati anyag beérkezésétől 

számított egy évig kezeljük. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható. Az adatokat ezen 

időszak letelte, vagy a hozzájárulás visszavonása után haladéktalanul töröljük. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

A személyes adatokat kizárólag a megfelelő pályázó kiválasztásához szükséges mértékben és ideig 

használjuk fel. Ezeket az adatokat közvetlenül a pályázóktól, önkéntes jelentkezés folytán gyűjtjük és a 

mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljük.  

Kezelt adatok köre: 

A pályázók személyes adatait a duális képzésre történő jelentkezéssel kapcsolatosan kezeljük. A 

pályázatokat elektronikus úton juttatják el a pályázók hozzánk, amelyek jellemzően az alábbi adatokat 



2 
 

tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, 

végzettségek, képességek, referenciák. 

Amennyiben a hozzánk benyújtott anyagban szereplő adatok külső ellenőrzése is szükségessé válik, 

úgy ehhez minden esetben előzetesen kérjük a pályázó hozzájárulását. 

Az adatkezelésre jogosultak köre: 

A pályázók által megadott személyes adatokhoz csak a Hivatal kiválasztási folyamatában 

szükségszerűen résztvevő, a pályázó felvételében javaslattételi vagy döntési jogkörrel rendelkező 

illetékes munkatársainak van hozzáférése. 

Személyes adatokat - a jogszabályok által előírt kötelező és a személyes hozzájáruló nyilatkozatban 

foglalt esetek kivételével - harmadik személyeknek nem adunk át. A személyes adatok bizalmasságának 

megőrzése érdekében többféle intézkedést alkalmazunk, védjük az adatokat a jogosulatlan 

hozzáféréssel, a véletlen megsemmisüléssel, sérüléssel, módosítással szemben. 

Tájékoztatáshoz való jog és adatmódosítás (GDPR 15-21. cikk): 

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kéni a Hivataltól az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes 

adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból 

kapják vagy kapták meg adatait. A Hivatal a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban/elektronikus úton adja meg a kért 

tájékoztatást. Továbbá Ön bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok 

törlését, vagy adatainak zárolását az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén: 

 dualisjelentkezes@oh.gov.hu, a levél tárgyában az „Adatkezelés” szó megjelölésével.  

 postai úton: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. címére, a borítékon 

„Adatkezelés” feltüntetésével. 

Tájékoztatjuk, hogy a megadott adatok helyességért Ön felel, a Hivatal nem felelős a helytelenül, 

tévesen megadott adatokért. 

Jogérvényesítés (GDPR 77. és 79. cikk) 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Hivatal ellen. A per 

elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye 

szerinti törvényszék előtt is megindítható. (http://birosag.hu/torvenyszekek)  

Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 

1125 Bp. Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra 

hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy 

annak közvetlen veszélye fennáll. 

Jelen tájékoztató időbeli hatálya 

Jelen tájékoztató 2017. február 20. napjától visszavonásig hatályos. A Hivatal fenntartja magának az 

adatkezelési tájékoztató módosításának jogát. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, 

az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. 

  

Budapest, 2018. június 

Oktatási Hivatal  
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