
 

 

Adatvédelmi tájékoztató 

 

Amennyiben egy Pályázó (álláshirdetésre vagy adatbázisba történő jelentkezés céljából) küldi el önéletrajzát a 

FŐTÁV Zrt. részére, az önéletrajz beküldésével hozzájárul önéletrajzának, nevének és elektronikus levelezési 

címének a FŐTÁV Zrt. általi kezeléséhez, a meghirdetett álláspályázat vagy egy esetlegesen megüresedő pozíció 

betöltésének elbírálása céljából. A személyes adatok és az önéletrajz kezelése a Pályázó önkéntes hozzájárulásán 

alapul.  

 Adatbázisba történő jelentkezés esetén az adatokat a FŐTÁV Zrt. a beérkezésüktől számított fél évig kezeli, 

abból a célból, ha ez idő alatt új munkatárs felvétele válik szükségessé, a hirdetés nélküli jelentkezők is részt 

tudjanak venni a kiválasztási folyamatban.  

 Konkrét álláshirdetésre történő jelentkezés esetén az adatokat a FŐTÁV Zrt. a toborzás lezárását követő fél 

évig kezeli, abból a célból, ha a próbaidő alatt új pályázó kiválasztására lenne szükséges az álláspályázatra 

jelentkezők közül.  

Az önéletrajzokat a határidő lejártával a FŐTÁV Zrt. törli az adatbázisból. 

Az adatkezelés során az önéletrajzok és a személyes adatok kezelésében adatfeldolgozóként a FŐTÁV Zrt 

Humánpolitikai igazgatóságának munkatársai vesznek részt.  

A Pályázó bármikor jogosult tájékoztatást kérni FŐTÁV Zrt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 

adatait. FŐTÁV Zrt. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

A Pályázó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését, vagy adatainak 

zárolását kérni, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. 

FŐTÁV Zrt. a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek 

újra helyreállíthatók, illetve tájékoztatást ad Pályázó kérelmével, a törlési kérelem esetleges elutasításával 

kapcsolatban, illetve tájékoztatást ad az adatkezeléssel kapcsolatban. 

A FŐTÁV Zrt. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján 

feltételezhető, hogy a törlés sértené a Pályázó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 

ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A FŐTÁV Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Az érintett a jogait az allas@fotav.hu e-mail címen gyakorolhatja, a levél tárgyában az „Adatkezelés” szó 

megjelölésével.   

A Pályázó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) 

fordulhat. 
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