Adatkezelési tájékoztató
az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz (ÁKK Zrt.)
állásra jelentkezést benyújtók részére

1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye
Adatkezelő:
Képviselő:
Székhely:
Postacím:
E-mail:
Fax:

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.)
Kurali Zoltán vezérigazgató
1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
1255 Budapest, Pf.: 248
akk@akk.hu
karrier@akk.hu
+36 (1) 488-9405

2. Általános rendelkezések és az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak
2.1. Az ÁKK Zrt. kiemelt figyelmet fordít a vele kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak
védelmére, azok pontosságára és bizalmas jellegére, mindent megtesz annak érdekében, hogy a
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten és a korlátozott tárolhatóság
jegyében csak és kizárólag megfelelő jogalappal kezelje, illetve, hogy az általa kezelt személyes
adatokat kellő jogalap hiányában ne adja át harmadik személyek vagy szervezetek számára, ill.
azokat a kezelés jogalapjának megszűnését követően törölje.
Az ÁKK Zrt. a fenti célkitűzéseire tekintettel mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes
adatok kezelésére vonatkozó alapelvek a személyes adatok kezelésének folyamata során teljes
mértékben, korlátozás nélkül és minden esetben érvényesüljenek, úgymint különösen a
jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve; a célhoz kötöttség elve; az
adattakarékosság elve; a pontosság elve; a korlátozott tárolhatóság elve; az integritás és bizalmas
jelleg elve és a elszámoltathatóság elve.
2.2. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt, az alábbiakban megjelölt fogalmak a következő
jelentéssel bírnak:
Adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen esetben az ÁKK Zrt.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez.
Jogos érdek: Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve,
ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé
tesz.
Adatkezelési Tájékoztató: az ÁKK Zrt. jelen Adatkezelési Tájékoztatója.

3. Az állásjelentkezés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja:
- Munkaszerződés-kötési szándék [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
- A munkáltató jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
Az adatkezelés célja:
- Az ÁKK Zrt. által meghirdetett álláspályázat elbírálása.
- Sikertelen pályázat esetében indított jogvita kapcsán a munkáltatói bizonyítási
kötelezettségének való megfelelés.
A kezelt személyes adatok köre
Az ÁKK Zrt. a jelentkező által megcélzott álláspályázat elbírálásához szükséges körben kezeli a
személyes adatokat és az elérhetőségi adatokat. Az adatok kizárólag a jelentkező által célzott
álláspályázat elbírálásához szükséges körben kerülnek felhasználásra.

A kezelhető személyes adatok köre:
- név,
- kapcsolattartási adatok: e-mail, levelezési cím, telefonszám,
- iskolai végzettség és képesítés,
- korábbi munkatapasztalatok,
- korábbi munkáltatók és az azoknál betöltött munkakörök,
- nyelvtudás ténye és szintje,
- szakmai kompetenciák,
- személyes kompetenciák,
- a munkabérre és egyéb juttatásokra vonatkozó igény megjelölése,
- egyéb, a jelentkező által a jelentkező önéletrajzában, motivációs levelében megadott adatok,
- a kiválasztással kapcsolatos interjún felvett adatok, szakmai szintfelmérő tesztek.
A munkáltató jogos érdekén alapuló adatkezeléssel kapcsolatos munkáltatói jogos
érdekek leírása
A GDPR lehetővé teszi az adatkezelő (ÁKK Zrt.) számára azt, hogy valamely jogos érdeke alapozza
meg az adatkezelést. Ez alól kivétel lehet, ha az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai
elsőbbséget élveznek.
Az ÁKK Zrt. mint munkáltató jogos érdeke, hogy a meghirdetett pozícióra a legalkalmasabb jelöltet
vegye fel. Ennek módja az, hogy a jelentkezővel interjút vagy interjúkat folytat le, továbbá szakmai
tesztekkel méri szaktudását. Ezen jogos érdeket egy érdekmérlegelési teszt keretében az ÁKK Zrt.
összevetette azzal, hogy a jelentkezőnek esetlegesen milyen jogai sérülhetnek. Mivel az ÁKK Zrt.
az interjúkat és a teszteket a jelentkező személyiségi jogainak tiszteletben tartásával végzi, és
mivel ezen eszközök alkalmasak arra, hogy a megfelelő pályázó kerüljön kiválasztásra az ÁKK Zrt.
által, ezért kerülnek alkalmazásra ezen módszerek.
Az ÁKK Zrt. mint munkáltató jogos érdeke továbbá, hogy abban az esetben, ha az adott jelentkező
álláspályázata sikertelen és ez ellen jogvitát indít, az ÁKK Zrt. képes legyen bizonyítani, hogy a
pályázati folyamat jogszerű volt. Ezen jogos érdeket egy érdekmérlegelési teszt keretében az ÁKK
Zrt. összevetette azzal, hogy a jelentkezőnek esetlegesen milyen jogai sérülhetnek. Mivel mind a
jelentkezők, mind az ÁKK Zrt. mint munkáltató érdeke az, hogy egy esetleges jogvita elkerülhető
legyen vagy megnyugtatóan záruljon, ezért az ÁKK Zrt. szükségesnek tartja ezt a jogos érdeken
alapuló adatkezelést.
Adatkezelés időtartama:
Sikeres pályázat esetén a jelentkezőnek a jelentkezés keretében beadott személyes adatai
(beleértve a kapcsolattartási adatait is) a munkaviszony keretében és annak alapján kerülhetnek
felhasználásra. Ez esetben mind az adatkezelési cél, mind az adatkezelés jogalapja módosulhat,
ezért ilyen esetben külön Adatkezelési tájékoztatót ad az ÁKK Zrt. az adatkezelésről.
Sikertelen pályázat esetén az ÁKK Zrt. abban az esetben őrzi tovább az adott jelentkező
pályázatát, amennyiben annak megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési cél
elérése érdekében szükség van.

Sikertelen és elbírált pályázat esetén az adatkezelés időtartama az álláspályázat lezártát követően
az igényérvényesítési határidő (3 év) utolsó napjától számított 6. hónap utolsó napja.
4. Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések
A jelentkezéskor megadott, illetve megküldött adatok kizárólag az ÁKK Zrt. azon munkavállalói által
kerülnek kezelésre, akiknek ez a munkakörük alapján joga, illetve kötelezettsége.
Az ÁKK Zrt. a neki átadott adatokon csak technikai műveleteket végez (például számítógépes
rendszerben való tárolás, megőrzés).
Az ÁKK Zrt. a megadott személyes adatokat a székhelyén található szervereken, továbbá papír
alapon is tárolja. A személyes adatok tárolásához az ÁKK Zrt. más szolgáltatását nem veszi
igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg.
Az ÁKK Zrt. megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy
az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok
jogosulatlan megváltoztatása ellen. Ennek megfelelően az ÁKK Zrt. biztosítja a személyes adatokat
tartalmazó iratok fizikailag zártan történő, illetve az elektronikusan tárolt iratok titkosított fájlokban
történő kezelését, valamint a megfelelő hozzáférési és jogosultsági szintek meghatározásával
intézkedik arról, hogy az érintett személyes adatai biztonságban legyenek.
Ennek megfelelően az Ön munkaügyi dokumentációjához (önéletrajz, interjúval kapcsolatos
jegyzetek, felvételi teszt eredménye) kizárólag az ÁKK Zrt. Főkönyvelőségének kijelölt munkatársai
és az Ön leendő szakmai felettese férhetnek hozzá.
Az ÁKK Zrt. csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes
adatokat más állami szervek számára. Így például ha a rendőrség/ügyészség megkeresi az ÁKK
Zrt-t és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.
Az Ön adatait nem továbbítjuk harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai
5.1. A tájékoztatáskéréshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást
kérhet az ÁKK Zrt-től arról, hogy
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- az ÁKK Zrt. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az ÁKK Zrt. az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre
küldött levélben teljesíti.
5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az
ÁKK Zrt. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail
címét). Az ÁKK Zrt. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti.
5.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait az ÁKK Zrt., ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben
az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ÁKK Zrt.
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az ÁKK Zrt. 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 érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az ÁKK Zrt. korlátozza akkor is, ha az
adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és e helyett kéri
azok felhasználásának korlátozását.
Az érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az ÁKK Zrt. korlátozza, ha
az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
5.4. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen. Az ÁKK Zrt. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa
megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail útján értesíti.
5.5. Törléshez való jog
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az ÁKK Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az ÁKK Zrt. pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a jogszabályban fennálló indokok
valamelyike fennáll.
Felhívjuk figyelmét, hogy ez az érintetti jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés
szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Ha nem lehetséges egy adat törlése, azt az adatot az adatkezelő zárolja.

6. Vonatkozó jogszabályok
A jelen tájékoztató szerinti adatkezelés alapvető jogszabályi hátteréül
- a természetes személyeknek 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 Rendeletét
(„Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”) szolgál.
7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésével, észrevételével megkeresheti az
Adatkezelőt az akk@akk.hu e-mail címen.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +361-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.
Az érintett továbbá, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert
kezdeményezhet az ÁKK Zrt. ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az
érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
is megindítható. (A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti
meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

