
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE 

A B2Kapital Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, 

Pauler utca 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045436) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 

az általa folytatott munkaerő-kiválasztási eljárással összefüggésben, az általa meghirdetett 

állásajánlatra pályázatot benyújtó személy (a továbbiakban: „Pályázó”), mint az Adatkezelő 

adatkezelésével érintett természetes személy személyes adatait a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 

(2016. április 27.) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet”) és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

„Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

1. AZ ADATKEZELŐ KILÉTE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

1.1 Az adatkezelő adatai 

Adatkezelő neve: B2Kapital Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 11. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045436 

Adószám: 13728304-2-41 
Képviselő: Szakál Bence, Varju-Behringer Brigitta Noémi, Iva Arientová és Robert 

Brian Wilson igazgatósági tagok együttesen 

Telefonszám: +36 1 510 0930 

E-mail cím: informacio@b2kapital.hu 

Honlap:   https://b2kapital.hu/  

1.2 Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége 

Cím: 
E-mail cím: 

Telefonszám: 

1013 Budapest, Pauler utca 11. 
adatvedelemi_felelos@b2kapital.hu 

+36 1 510 0930  

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

2.1 Az adatkezelés célja az Adatkezelő által legalkalmasabbnak ítélt Pályázó kiválasztása az 

Adatkezelő által meghirdetett munkakör betöltése érdekében. 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

3.1 Az Adatkezelő a 2.1. pontban megjelölt célból az alábbi személyes adatokat kezeli: 

a) a Pályázónak az Adatkezelő által közzétett álláshirdetésben megjelölt és elvárt 

személyes adatai (a Pályázó neve, telefonszáma, e-mail címe, korábbi 

https://b2kapital.hu/
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munkatapasztalatára, végzettségére, képzettségére, nyelvtudására vonatkozó adatok, 

szakmai referenciában rögzített adatok), továbbá 

b) a Pályázó által benyújtott pályázati anyagban szereplő, valamint a kiválasztási eljárás 

során a Pályázó által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott további személyes adatai. 

4. A BECK AND PARTNERS TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTAL AZ ADATKEZELŐ 

RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT ADATOK 

4.1 Az Adatkezelő a meghirdetett munkakör betöltése érdekében a BECK AND PARTNERS 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1119 Budapest, Bártfai utca 15-17., 

cégjegyzékszám: 01-09-869971., a továbbiakban: BECK AND PARTNERS) munkaerő-

közvetítésre irányuló szolgáltatásait veszi igénybe. 

4.2 A 4.1. pontban megjelölt szolgáltatás igénybevétele keretében a Pályázó személyes adatait 

a BECK AND PARTNERS adja át az Adatkezelőnek a kiválasztási eljárás lefolytatása és a 

pályázat elbírálása céljából. 

4.3 A 4.2. pontban meghatározott adatátadás jogalapja az Érintett hozzájárulása.  

4.4 Az Adatkezelő egyedi esetekben a https://b2kapital.hu weboldalon közzétett hirdetés útján 

is közöl ajánlati felhívásokat munkát kereső személyek számára. Az ajánlati felhívásokra 

közvetlenül jelentkező természetes személyek személyes adatainak kezelésére a 4.1 – 4.2 

pontban rögzített szolgáltatással összefüggésben kezelt adatok kezelésétől részben 

eltérően kerül sor.  Az adatkezelés jogalapja azonban az Adatkezelő által közvetlenül 

közzétett álláshirdetésekre tekintettel jelentkező, illetőleg munkavégzési lehetőséggel 

kapcsolatban érdeklődő érintettek esetében is az Érintett hozzájárulása.  

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

5.1 Az Adatkezelő a személyes adatokat a Pályázó hozzájárulása alapján kezeli. 

5.2 A 4. pontban megjelölt szolgáltató által közvetített Pályázó a hozzájárulását az Adatkezelő 

által a https://www.bap.hu/adatvedelmi-tudnivalok címen közzétett Adatkezelési 

Tájékoztató megismerését és az erre vonatkozó checkbox tevőleges magatartással történő 

bejelölését követően, az e célra rendszeresített elektronikus űrlap megfelelő kitöltésével, 

majd a jelentkezési lap további tevőleges magatartást igénylő beküldésével adja meg. A 4. 

pontban megjelölt szolgáltató kezeli továbbá olyan álláskeresők személyes adatait, akik a 

személyes adataik kezeléséhez történő hozzájárulásukat olyan módon adták meg, hogy 

saját akaratelhatározásukból harmadik személyek által üzemeltetett nyilvános 

adatbázisba azokat feltöltötték. A személyes adatok 4. pont szerinti szolgáltató általi 

kezeléséhez szükséges hozzájárulás beszerzéséről szükség esetén a 4. pont szerinti 

szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak szerint gondoskodik.  A Pályázó 

https://b2kapital.hu/
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jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor, az info@bap.hu e-mail címre megküldött 

üzenettel, illetőleg a szolgáltató honlapján keresztül létrehozott fiók törlésével visszavonja, 

amely egyúttal az állásra történő jelentkezése visszavonásának is minősül. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

5.3 A 4.4 pontban írt esetekben a Pályázó a hozzájárulását az Adatkezelő által az 

álláshirdetéssel egyidejűleg a https://b2kapital.hu weboldalon közzétett Adatkezelési 

Tájékoztató megismerését követően, az Adatkezelési Tájékoztató 1. számú mellékletét 

képező hozzájáruló nyilatkozat minta (a továbbiakban: Hozzájáruló Nyilatkozat) 

kitöltésével, aláírásával és a pályázati anyaggal azonos módon az Adatkezelő részére] 

történő megküldésével adja meg. A Pályázó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor, 

akár szóban (ügyfélfogadási időben vagy az állásinterjú során vagy telefonon keresztül az 

Adatkezelő részéről jelen lévő személyhez intézett nyilatkozatában) vagy írásban (ideértve 

az elektronikus üzenetet is) visszavonja. A hozzájárulás visszavonása egyúttal az állásra 

történő jelentkezése visszavonásának is minősül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Amennyiben a Pályázó megfelelő Hozzájáruló Nyilatkozat nélkül küldi meg a pályázati 

anyagát, az Adatkezelő a Tájékoztató és a Hozzájáruló Nyilatkozat minta  - elektronikus vagy 

más úton történő - megküldésével vagy átadásával tájékoztatja a Pályázót, hogy 

amennyiben a Hozzájáruló Nyilatkozatot a pályázat benyújtására nyitva álló, illetve a 

pályázati felhívásban megjelölt határidőn belül - vagy amennyiben ilyen határidő nem 

került meghatározásra, a felhívás elküldését követő 15 napos határidőn belül - 

pótlólagosan, a kért módon nem küldi meg, az Adatkezelő a Pályázó által megküldött 

pályázati anyagot a határidő eredménytelen letelte után haladéktalanul törli.  

A fenti bekezdésben a Hozzájáruló Nyilatkozat megküldésére nyitva álló határidő 

időtartama alatt az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy 

tájékoztassa a Pályázót arról, hogy a benyújtott pályázata hiányos továbbá, hogy felhívja a 

Pályázó figyelmét arra, hogy szükséges a megfelelő Hozzájáruló Nyilatkozat megküldése. A 

Pályázó jogosult tiltakozni ezen adatkezelés ellen. 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

6.1 Az Adatkezelő a személyes adatokat a Pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, de - ha a 

Pályázó alkalmazására nem kerül sor - legfeljebb a munkaerő-kiválasztási eljárás lezárását 

(azaz a kiválasztott Pályázóval történő szerződéskötés napját vagy a munkaerő-kiválasztási 

eljárás eredménytelen lezárása megállapításának napját) követő munkanapig kezeli és a 

lezárást követő munkanapon törli. 

6.2 Amennyiben a Pályázó a kitöltött Hozzájáruló Nyilatkozat nélkül, vagy hiányos Hozzájáruló 

Nyilatkozattal küldi meg a pályázati anyagát, az Adatkezelő a személyes adatokat a 

Hozzájáruló Nyilatkozat megküldésére nyitva álló határidő időtartamáig kezeli. 

mailto:info@bap.hu
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6.3 Amennyiben ahhoz a Pályázó külön hozzájárul, az Adatkezelő a személyes adatokat a 

munkaerő-kiválasztási eljárás lezárásától (azaz a kiválasztott Pályázóval történő 

szerződéskötés napjától) számított további százhúsz(120) napig kezeli annak érdekében, 

hogy amennyiben a meghirdetett állás nem kerül véglegesen betöltésre, a Pályázót e 

további százhúsz (120) napos időtartam alatt az Adatkezelő ismételten megkeresse. A 

Pályázó ebben az esetben is jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását. 

6.4 Ha a Pályázót az adatkezelő kiválasztotta az álláshirdetésben megjelölt munkakör 

betöltésére, személyes adatai további kezeléséről az „Adatkezelési Tájékoztató a B2Kapital 

Zrt. Munkavállalói részére” alapján tájékozódhat. 

7. A CÍMZETTEK KÖRE 

Adatfeldolgozók igénybevétele 

7.1 Az Adatkezelő a működéséhez szükséges informatikai háttér biztosítása érdekében igénybe 

veszi az Exis.hu Informatikai Kft. (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 14., Cg. 01-

09-951504, adószám: 14453243-2-43), mint a számítástechnikai rendszertámogatás 

nyújtásával megbízott adatfeldolgozó szolgáltatásait. Az Adatkezelő a működésével 

összefüggő okból, így többek között az Érintettek adatainak kezeléséhez igénybe veszi 

továbbá a Microsoft Corporation (székhely: Redmond, Washington, Egyesült Államok) és 

leányvállalatai által nyújtott szolgáltatásokat. A telefonforgalom kezelésével, a 

telefonhívások rögzítésével kapcsolatban az Adatkezelő a VCC Live Hungary Kft. (székhely: 

1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em) szolgáltatásait veszi igénybe.  

7.2 Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásos szerződés alapján, kizárólag az Adatkezelő 

utasításai szerint és kizárólag a fent megjelölt céllal összefüggésben kezelheti a Pályázó 

személyes adatait. 

7.3 Az adatfeldolgozó a Pályázó személyes adatait az Adatkezelő rendelkezése szerint 

legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt személyes 

adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon az 

időtartamon belül jogosult kezelni, ameddig az Adatkezelő jogosult a személyes adatok 

kezelésére. 

7.4 Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelelő garanciákat 

nyújt az adatkezelés Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelését 

és a Pályázó személyes adatainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések végrehajtására. 
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Adatátadás 

7.5 Az Adatkezelő a B2Holding ASA (székhely: Norvégia, Oslo, Storingsgaten 22, postacím: 1642 

Vika, 0119) irányítása alatt álló B2Holding Group tagja. Az Adatkezelő a vezetői és a szakértői 

pozíciókra jelentkező Pályázók személyes adatait átadja a B2Holding ASA részére. 

7.6 A 7.5. pontban megjelölt adatátadást követően a B2Holding ASA önálló adatkezelő lesz. 

7.7 Az adatátadás célja, hogy B2Holding ASA a vezetői és a szakértői pozíciókra jelentkező 

Pályázók kiválasztásában részt tudjon venni. 

7.8 Tekintettel az Általános Adatvédelmi Rendelet (48) preambulum bekezdésére, az 

adatátadás jogalapja az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a Pályázó adatait a pályázat 

elbírálása céljából továbbítsa a B2Holding ASA részére. 

8. ÉRINTETTI JOGOK, AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA 

8.1 A Pályázó az Általános adatvédelmi Rendelet 15-22. cikkei szerint kérelmezheti az 

Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 

törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával. 

8.2 A 4.1 pont szerinti pályázó az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos megkereséseit a 4. 

pontban megjelölt szolgáltatónál teheti meg, illetőleg eljuttathatja azt az Adatkezelőhöz is. 

4.4 pont szerinti Pályázó az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos megkereséseit az 

Adatkezelő fenti 1.1. pontban megjelölt elérhetőségeire való megküldésével, vagy ott 

előadva teheti meg.  

8.3 Az Adatkezelő a Pályázó érintetti joggyakorlását díjmentesen biztosítja. Ha az Adatkezelő 

kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 

Adatkezelő – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 

intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – (i) észszerű összegű díjat 

számíthat fel, vagy (ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

8.4 Amennyiben az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó 

természetes személy kilétével kapcsolatban, az adatbiztonsági követelmények teljesülése 

és a Pályázók jogainak védelme érdekében további, a Pályázó azonosításához szükséges 

információk nyújtását kérheti. 

 

Határidő 

8.5 Az Adatkezelő a Pályázó adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlására irányuló kérelmét 

annak beérkezésétől számított legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti, illetve ezen időn belül 
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válaszol arra akkor is, ha azt nem teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem 

számít bele.  

8.6 Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek 

számát, ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbíthatja. A határidő 

meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelmet benyújtó a Pályázót.  

Az Adatkezelő a kérelmet benyújtó Pályázó az általa megadott elérhetőségen értesíti. 

A hozzáféréshez való jog 

8.7 A Pályázó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy: 

a) az Adatkezelő 

• milyen személyes adatait, 

• milyen jogalapon, 

• milyen adatkezelési cél miatt, 

• mennyi ideig kezeli, 

b) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, 

c) milyen forrásból származnak a személyes adatai, továbbá, 

d) az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, ha igen, annak logikáját, 

ideértve a profilalkotást is. 

8.8 Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Pályázó erre 

irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a Pályázó rendelkezésére, ezt 

követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

A helyesbítéshez való jog 

8.9 A Pályázó kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa az általa kezelt pontatlan személyes 

adatát. 

 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

8.10 A Pályázó kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az 

adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól 

elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben vitatja a személyes adatai pontosságát 

(ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg 

ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); az adatkezelés jogellenes, és a Pályázó ellenzi 

az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek 
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már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Pályázó igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a Pályázó 

tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a 

Pályázó jogos indokaival szemben). 

A tiltakozáshoz való jog 

8.11 A Pályázó tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes 

adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem 

megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes 

adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek a Pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A törléshez való jog 

8.12 Az Adatkezelő az Általános adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján az ott meghatározott 

esetekben a Pályázó kérésére késedelem nélkül törli a személyes adatait. Ha a Pályázó az 

Adatkezelő által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az Adatkezelő 

megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa a 

Pályázó adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy a Pályázó az adatai törlését kérte. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

8.13 A Pályázó kérésére az Adatkezelő a Pályázó vonatkozó, és korábban általa az Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban kiadja a Pályázó részére, melyet a Pályázó jogosult egy másik 

adatkezelőnek továbbítani, illetve az Adatkezelő a Pályázó kérésére, ha az technikailag 

megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja. 

Jogorvoslathoz való jog 

8.14 Ha a Pályázó úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során 

megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-

11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: 

www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, 

amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben a Pályázó szabadon eldöntheti, hogy 

a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az 

Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

https://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye 

szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

 

  

https://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso


 

 

1. számú melléklet: 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ 
Alulírott, 

Pályázó neve:  .....................................................................................................................................  

 
E-mail címe:  .....................................................................................................................................  
 

Telefonszáma:      .....................................................................................................................................  
 

a B2Kapital Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, 
Pauler utca 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045436) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 
részére, az „Adatkezelési Tájékoztató Pályázó Részére” című dokumentumban megadott előzetes 

tájékoztatás ismeretében az alábbi önkéntes, tájékozott és kifejezett nyilatkozatot teszem: 

 

(1) Az „Adatkezelési Tájékoztató Pályázó Részére” című dokumentum tartalmát megismertem és 
hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a közzétett álláshirdetésben megjelölt és elvárt 
személyes adataimat (név, telefonszám, e-mail cím, korábbi munkatapasztalatra, 
végzettségre, képzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok, szakmai referenciában szereplő 

adatok), továbbá az általam benyújtott pályázati anyagban szereplő, valamint a kiválasztási 
eljárás során általam az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott további személyes adataimat (a 

továbbiakban együttesen: „Személyes Adatok”) abból a célból, hogy az Adatkezelő az általa 
meghirdetett munkakör betöltése érdekében a legalkalmasabbnak ítélt Pályázót 

kiválaszthassa, a kiválasztási eljárás lezárását (azaz a kiválasztott Pályázóval történő 
szerződéskötés napját vagy a kiválasztási eljárás eredménytelen lezárása megállapításának 

napját) követő munkanapig (az adatok törlésének napja) a hozzájárulásom alapján kezelje. 
 

(Kérjük a megfelelőt bejelölni)     IGEN      NEM 

 
(2) Az „Adatkezelési Tájékoztató Pályázó Részére” című dokumentum tartalmát megismertem és 

hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a Személyes Adataimat a kiválasztási eljárás lezárását 

(azaz a kiválasztott Pályázóval történő szerződéskötés napját) követő további 120 (százhúsz) 

napig kezelje annak érdekében, hogy amennyiben a meghirdetett állás nem kerül véglegesen 

betöltésre, e további hatvan (60) napos időtartam alatt az Adatkezelő ismételten megkeressen. 
 

(Kérjük a megfelelőt bejelölni)     IGEN      NEM 
 

Tudomásom van arról, hogy érintettként jogosult vagyok a hozzájárulásomat bármikor visszavonni, 

amely egyúttal az állásra történő jelentkezésem visszavonásának is minősül. A hozzájárulásom 
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 

Kelt: …………………………….., 20…….. év ……………………… hó ……nap 
 
 
 

…………………………………………….. 

Pályázó aláírása 


