Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT
* 1041 Budapest, István út 14.
( 231-3101, Fax.: 231-3199

palankay.patricia@ujpest.hu

Személyügyi Osztály

Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
IVKERPMH, KRID: 701127129

ID 114 601 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2022.06.25.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséhez álláspályázattal összefüggésben
Alulírott ……………………………………. (név), ………………………………………. (szül.
hely és idő), ………………………………………. (anyja neve) kijelentem, hogy Budapest Főváros
IV. Kerület Újpest Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által közzétett,
álláshirdetésre jelentkezéssel, valamint önéletrajz adatbázisába történő felvétellel
kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem és
annak ismeretében 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 (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján hozzájárulásomat adom
ahhoz, hogy benyújtott álláspályázati anyagomat (önéletrajzomat és az ahhoz kapcsolódó
dokumentumokat) a pályázati anyagok formai és tartalmi ellenőrzéséig és - amennyiben
pályázati anyagom a kiírásban foglaltaknak megfelel -pályázatomban megjelölt pozíció
kiválasztási eljárásának lezárásáig, legfeljebb a kiválasztott álláspályázó próbaidejének sikeres
letöltéséig kezelje (amennyiben ilyen esetekben a kiválasztási eljárást ismételt pályáztatás
nélkül folytatja a meghallgatott pályázók tekintetében az Adatkezelő).
Amennyiben pályázati anyagom részeként a GDPR 9. cikke (1) bekezdésében meghatározott
személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatot is közlök Adatkezelővel,
megerősítem jelen nyilatkozat részeként biztosított hozzájárulásomat, hogy ezen adatkör
tekintetében az adatokat a fentiekben meghatározott feltételek szerint kezelje Adatkezelő.
Megadott különleges személyes adataim kezeléséhez az adatkezelési tájékoztatóban
meghatározott célból és feltételekkel történő kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok.
Hozzájárulok, hogy munkaerőtoborzás céljából kezelt adataimat a kiválasztási eljárásban
részt vevők megismerjék és az ahhoz szükséges mértékben kezeljék.
Kelt:

……………………………………………….
nyilatkozatot tevő aláírása

Hozzájárulásomat adom továbbá, hogy Önkormányzat – sikertelen álláspályázat esetén – az
önéletrajz nyilvántartásába vegye személyes anyagomat, és a később megnyíló pozíció
esetén a megadott személyes adataimat a kiválasztási eljárás során, annak eredményes
lefolytatása céljából felhasználja, a beküldéstől számított 1 éven belül, és ennek keretében a
munkaerőtoborzás céljából kezelt adataimat az adott kiválasztási eljárásban részt vevők
megismerjék és az ahhoz szükséges mértékben kezeljék.
Kelt:

……………………………………………….
nyilatkozatot tevő aláírása

