ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV
SZOLGÁLTATÁST KÉRŐKÉNTI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL KAPCSÁN,
VALAMINT A RENDSZERES LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA
JOGUSULTAK ESETÉBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL
2018. május 25-én hatályba lépett AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 (a továbbiakban: Európai Unió általános
adatvédelmi rendelete).
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró
járási (fővárosi kerületi) hivatalnak, mint adatkezelőnek az érintett személyek személyes
adatainak, ide értve a különleges adatainak (a továbbiakban együtt: személyes adat)
kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza, összhangban az Európai Unió
általános adatvédelmi rendeletével, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.), és a
vonatkozó ágazati jogszabályokkal.
AZ ADATKEZELÉS ELVEI
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete értelmében a személyes adatok:
- kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
- gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
- az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
- pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg
kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
- tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok
kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül majd sor, az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében az
érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
- kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

AZ ADATKEZELŐ, AZ ADATKEZELŐ KÉPVISELŐJÉNEK, TOVÁBBÁ AZ
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ SZEMÉLYE
Az adatkezelő képviselője, továbbá az adatvédelmi tisztviselő személye és elérhetősége felől
az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál
tájékozódhat.
Adatkezelő
Budapest Főváros Kormányhivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Baranya Megyei Kormányhivatal
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Tolna Megyei Kormányhivatal
Vas Megyei Kormányhivatal
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Zala Megyei Kormányhivatal
Járási (fővárosi kerületi) hivatalok
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halmaine.takacs.rita@fejer.gov.hu
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Tóthné Koricsánszky Ágnes
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Az adott fővárosi és megyei kormányhivatal
adatvédelmi tisztviselője az illetékes.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján,
miszerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez.
. A személyes adatain belül az Ön különleges adatainak kezelése az Európai Unió általános
adatvédelmi rendeletének 9. cikk (2) bekezdés a) pontjával összhangban történik a személyes
és különleges adatainak kezelése.
Az Ön által megadott személyes adatokat az adatfeldolgozásban és kezelésben részt vevők az
Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, valamint az Infotv. rendelkezéseinek
betartásával kezelik.

SZOLGÁLTATÁST KÉRŐKÉNTI NYILVÁNTARTÁS
Az állami foglalkoztatási szerv határkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, mint adatkezelő az 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet
szerint az alábbi felsorolt célból, a 2022/382. tanácsi végrehajtási határozat szerinti átmeneti védelmi idő végéig kezeli és tárolja a birtokában
lévő személyes adatokat.
Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre
1.1 A
Adatok:
nyilvántartásba
- a természetes személyazonosító adatok,
vétellel kapcsolatos - az állampolgárság,
feladatok ellátása.
- a bevándorolt, letelepedett, menekült, menedékes vagy az oltalmazott jogállás,
- a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerésre irányuló
kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének
ténye,
- a tartózkodási jogot igazoló okmány száma,
- a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely, szálláshely) és elérhetőség adatai,
- az iskolai végzettség, szakképzettség megnevezése, az e képesítéseket igazoló oklevél, bizonyítvány száma, a kiállító
intézmény neve, a kiállítás kelte,
- a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen
korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adata, lakóhelye és értesítési címe.
1.2 A
foglalkoztatást
elősegítő
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
feladatok ellátása.

Adatok:
-a természetes személyazonosító adatok,
-a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely, szálláshely) és elérhetőség adatai,
-a foglalkozás, a munkahely, a munkakör (tevékenység), a munkaviszony,
-az iskolai végzettség, a szakképzettség megnevezése, az e képesítéseket igazoló oklevél, bizonyítvány száma, a
kiállító intézmény neve, a kiállítás kelte,
-a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok,
-a munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, kapcsolattartó
neve és elérhetősége, gazdálkodási forma, adószám, TB nyilvántartási szám, TAJ szám, KSH szám),
-az állami foglalkoztatási szerv által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez, valamint a foglalkoztatást
elősegítő szolgáltatások igénybevételéhez a munkavállalással kapcsolatos személyes és szakmai kompetenciákra,
körülményekre és az állami foglalkoztatási szerv, valamint a munkáltató munkaerő-tervezésére vonatkozó adatok.

RENDSZERES LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS KEZELÉSE
Az állami foglalkoztatási szerv határkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, mint adatkezelő az 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet
szerint az alábbi felsorolt célból, a 2022/382. tanácsi végrehajtási határozat szerinti átmeneti védelmi idő végéig kezeli és tárolja a birtokában
lévő személyes adatokat.
Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre
2.1 Az állami
Adatok:
foglalkoztatási
- a természetes személyazonosító adatok,
szerv által nyújtott
- az állampolgárság,
rendszeres
- a bevándorolt, letelepedett, menekült, menedékes vagy az oltalmazott jogállás,
létfenntartási
- a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerésre irányuló
támogatás
kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének
megállapítása és
ténye,
folyósítása
- a tartózkodási jogot igazoló okmány száma,
- a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely, szálláshely) és elérhetőség adatai,
- bankszámlaszám,
- a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen
korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adata, lakóhelye és értesítési címe.
2.2 Az állami
foglalkoztatási
szerv előtti
megjelenési
kötelezettség
teljesítése a
menekültügyi
hatóság által
nyújtott rendszeres
létfenntartási
támogatás
folyósítása

Adatok:
- a természetes személyazonosító adatok,
- az állampolgárság,
- a bevándorolt, letelepedett, menekült, menedékes vagy az oltalmazott jogállás,
- a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerésre irányuló
kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének
ténye,
- a tartózkodási jogot igazoló okmány száma,
- a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely, szálláshely) és elérhetőség adatai,
- bankszámlaszám,
- a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott személy
törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adata, lakóhelye és értesítési címe.

érdekében

- a támogatásban részesülő személy kiskorú gyermekének természetes személyazonosító adatai, és tartózkodási jogot
biztosító okmány száma.

Az állami foglalkoztatási szerv határkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal más szerv és természetes személy részére adatot csak
jogszabályban
meghatározott
módon
szolgáltathat

AZ
ADATFELDOLGOZÓK
(AZ
ADATKEZELÉSI
MŰVELETEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE
Az állami foglalkoztatási szerv informatikai rendszerének a működtetője az állami
foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek
hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet alapján a
NISZ Zrt.
Címe: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Adószáma: 10585560-2-44
A NISZ Zrt. a személyes adatokat a feladatai ellátáshoz szükséges mértékben ismerheti meg.
A 2.2 pontban foglalt adatok továbbításra kerülnek a menekültügyi hatóság részére az általa
nyújtott rendszeres létfenntartási támogatás folyósítása érdekében:
- a természetes személyazonosító adatok,
- az állampolgárság,
- a bevándorolt, letelepedett, menekült, menedékes vagy az oltalmazott jogállás,
- a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő
elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt
helyen való tartózkodása elrendelésének ténye,
- a tartózkodási jogot igazoló okmány száma,
- a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely, szálláshely) és elérhetőség adatai,
- bankszámlaszám,
- a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban
részlegesen korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adata,
lakóhelye és értesítési címe.

- a támogatásban részesülő személy kiskorú gyermekének természetes személyazonosító
adatai, és tartózkodási jogot biztosító okmány száma.
AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
1. Hozzáférési jog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt
személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
részletes tájékoztatást kapjon.
2. Helyesbítéshez való joghoz
Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését, és hogy az Ön személyes adatainak helyesbítését indokolatlan késedelem nélkül
megtegyük.
3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az Ön személyes adatainak kezelésének korlátozását,
abban az esetben, ha az alábbi tényezők valamelyike fennáll:
 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön személyes adatainak
pontosságát;
 az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;



már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását
megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.
4. Törléshez való jog
Ön kezdeményezheti személyes adatainak az adatkezelő általi törlését, amennyiben:
 az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok
kezelésére,
 Ön a visszavonás jogával élt és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 Ön a tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek nincs
más elsőbbséget élvező jogszerű oka,
 adatainak kezelése jogellenes,
 adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges.
Ilyen esetben az adatkezelő megvizsgálja kérelmét és amennyiben az adatok törlése
lehetséges, nemcsak saját nyilvántartásaiban törli adatait, hanem kérését továbbítja azon
személyek, szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte és amelyek ésszerű, elvárható módon
számára elérhetők.
5. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak az EU Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének
e) pontja szerinti közérdekű feladat végrehajtásán vagy f) pontja szerinti jogos érdeken
alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
6. 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 anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha:
 ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött
szerződés teljesítése
 és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az
adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan
mások jogait és szabadságait.
7. Visszavonáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az
adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszék
felsorolását és elérhetőségét a http://birosag.hu/torvenyszekek linken keresztül tekinthető
meg). Az egyéb közigazgatási vagy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási hely, a munkahely vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban-, ha az
érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Európai
Unió általános adatvédelmi rendeletét.
Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bejelentést tehet az adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjénél, a fent megadott elérhetőségein. Az érintett továbbá panaszt
nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11. 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) mint
felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a
GDPR rendelkezéseit.
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