
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Pannon Egyetem Karrier Iroda weboldalán (pannon-allasborze.hu) regisztrálni kívánó cégek 

részére 

A Pannon Egyetem, mint adatkezelő („Adatkezelő”) tiszteletben tartja a 2022. március 30. 

napján a Pannon Egyetemen megrendezésre kerülő állásbörzén (továbbiakban: „Rendezvény”) 

részt vevő munkáltatók („Érintett”) személyiségi jogait, így különösképpen az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (továbbiakban: „GDPR”) 

meghatározott adatvédelmi jogait, és e szabályokat tevékenysége ellátása során minden esetben 

magára nézve kötelezően alkalmazza és irányadónak tekint a jelen dokumentumban 

foglaltakkal együtt. 

Adatkezelő megnevezése: Pannon Egyetem 

OM azonosító: FI 80554 

Adatkezelő székhelye: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

Adatkezelő elektronikus címe: iroda@kairo.uni-pannon.hu 

1. AZ ADATKEZELÉSI CÉL

1.1. Adatkezelés célja: Az Adatkezelő az Érintettről készített videó- és filmfelvételeket, az 

Érintett által átadott regisztrációs űrlapon, jelenléti íven, illetve bármilyen egyéb módon 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az üzleti titokra, az adatvédelmi előírásokra 

vonatkozó jogszabályokkal összhangban a Rendezvény eredményes lebonyolítása, 

valamint a Rendezvényről történő tájékoztatás érdekében kezeli. Az Adatkezelő a 

megadott személyes adatokat ettől eltérő célokra nem használja fel. 

A Rendezvény célja, hogy aktív, személyes párbeszéden alapuló kapcsolatot létesítsen a 

munkáltatók és az álláskeresők (különösen, de nem kizárólag a Pannon Egyetem 

hallgatói) között. 

A Rendezvényen való részvétel feltétele a pannon-allasborze.hu weboldalon való 

regisztráció. A regisztráció során rögzített személyes adat adatkezelő általi kezeléséhez 

az álláshirdető önkéntes hozzájárulása szükséges. Az adatkezeléshez való hozzájárulás 

alapján a regisztrációtól számított 2 év során az adatkezelő meghívót küld a soron 

következő állásbörzéken való részvételre. A cég nevében eljáró személy a regisztrációval 

hozzájárul a regisztráció során megadott adatai adatkezelő általi kezeléséhez a jelen 

tájékoztatóban foglalt feltételek mellett. A regisztráló döntésétől függően hírlevél 

szolgáltatásra is feliratkozhat, amely nem feltétele a regisztrációnak. 

1.2. Kezelt adatok: 

- a. cég megnevezése; 

- cég székhelye; 



- honlap címe; 

- tevékenységi területe; 

- foglalkoztatottak száma; 

- felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók aránya; 

- állásajánlatok és egyéb lehetőségek (pl. továbbképzés, nyelvtanulás) a cégnél; 

- személyzeti ügyekben illetékes személy adatai (név, beosztás, cím, telefon, e-

mail). 

1.3. Adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja szerint az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása. 

1.4. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez: A 

személyes adatok nem kerülnek továbbításra sem harmadik országba, sem nemzetközi 

szervezethez. 

1.5. Személyes adatok kezelésének időtartama:  

- A személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél teljesüléséig, illetve – 

amennyiben az Érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását 

visszavonja – a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.  Az érintett a hozzájárulását 

bármikor korlátozás és indok nélkül jogosult visszavonni az iroda@kairo.uni-

pannon.hu címre küldött e-maillel. 

- Hírlevél esetén leiratkozásig. Leiratkozás esetén az adatokat az Adatkezelő törli. 

1.6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Egyik sem történik az adatkezelés során. 

1.7. Adatfeldolgozás: 

Adatfeldolgozó bevonására nem kerül sor. 

1.8. Adattovábbítás: Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy személyes adataik 

továbbítására nem kerül sor.  

Az Adatkezelő a bíróság, az ügyész, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a 

nyomozó hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére 

tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett 

köteles adatot szolgáltatni. E körben az adatszolgáltatás csak olyan mértékű, amely az 

adatszolgáltatást elrendelő hatóság céljának megvalósításához feltétlenül szükséges. Az 

ilyen jellegű adattovábbítások teljesítéséért, valamint az ebből származó esetleges 

következményekért az adatkezelő nem tehető felelőssé, vele szemben igény nem 

támasztható. 

2. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 

2.1. Tájékoztatáshoz való jog 

 

Az Érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a jelen 

tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesítünk. 
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2.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések 

A hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és 

visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a GDPR alapján a visszavonás 

előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

 

2.3. Hozzáférési jog 

Az Érintettet kérelmére bármikor a későbbiekben tájékoztatjuk, hogy a személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a 

következő információkhoz hozzáférést biztosítunk: 

- az adatkezelés céljai; 

- az érintett személyes adatok kategóriái; 

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közöltük vagy közölni fogjuk. 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 

ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

- tájékoztatás az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági 

eljárás megindításának joga. 

2.4. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog 

Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra is, 

hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján 

történő - kiegészítését. 

 

2.5. Törléshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha 

az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; 

- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját 

képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő 

adatkezelés ellen; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 

- a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik. 

 



2.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

- vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok 

pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelés iránti 

jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

2.7. Adathordozhatósághoz való jog 

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, ha: 

- az adatkezelés a hozzájárulásán alapul; és 

- az adatkezelés automatizált módon történik. 

3. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND 

Az Érintett a fenti jogait elsősorban az iroda@kairo.uni-pannon.hu e-mail címre megküldött 

elektronikus levelében, vagy az Adatkezelő székhelyére (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.) 

eljuttatott postai levélben gyakorolhatja. A kérelem alapján tett intézkedésekről a 

beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmet nem áll 

módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a teljesítése megtagadásának 

okairól és a jogorvoslati jogairól. 

4. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 

megsérti a GDPR-t, vagy az Infotv.-t, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy 

bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen az adatkezelővel szemben. 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az Érintett az 

adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az 

általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki 

vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével 

kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve 

hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátoztuk, vagy ezen jogainak 



érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítottuk. A bejelentést az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén lehet megtenni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL: http://naih.hu 
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