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Adatkezelesi taj6koztat6

a MAV Szimfonikusok Zenekari Alapitvanyhoz 6rkezett
allaspflyfzatok/6n6letrajzok kezel6s6r6l

A  MAV   Szimfonikusok  Zenekari  Alapitviny   ezuton  tajekoztatja  az  alldshirdet6sre  vagy  palyazatra
jelentkez6ket vagy hirdet6sen kivtil 6n6letrajzot t)enytijt6kat szem6lyes adataik kezel6s6r61, azok v6delme
erdek6ben tett int6zked6seir6l, valamint jogaik gyakorldsinak lehet6s6geir616s m6djdr61.
A MAV Szimfonikusok Zenekari Alapitvfny (tovabbiakban: Alapitviny) az Eur6pai Parlament
6s a Tanacs (EU) 2016/679 Rendelete (2016. aprilis 27.) a term6szetes szem61yeknek a szem6lyes
adatok kezel6se tekintet6ben t6rt6n6 v6delm6r61 6s az ilyen adatok szabad aramlasar61, valamint a
95/46AIK   iranyelv   hatalyon   kivtil   helyezes6r6l   (a  tovabbiakban:   "GDPR"),   az   informaci6s
6nrendelkez6si jogr616s az informaci6szabadsagr6l sz616 2011.  5vi CRII. t6rv6ny (tovabbiakban:
„Infotv."), 2019. 6vi XXXIV. torv6ny, az Eur6pai Uni6 adatv6delmi refomjinak v6grehajtdsa 6rdek6ben
sztlks6ges  t6rv6nym6dositdsokr61,  valamint  a  tovabbi   vonatkoz6  jogszat>alyok  rendelkez6seinek
megfelel6   adatkezel6si   szabalyait   6s   taj6koztat6jat   tartalmazza   az   Alapitvanyhoz   6rkezett
allaspalyatatok 6s 6n6letraj zok tekintet6ben.
Az adatkezel6si taj 6koztat6t az Alapitviny evente, aprilis h6napban feltilvizsgalj a 6s ha szuks6ges,
vagy  ha jogszabalyi  valtozas  megk6veteli,  m6dositja.  A  felulvizsgalat  datuma  6s  a vizsgalatot
v6gz6 neve a Feltilvizsgalati napl6ban dokumentalasra kerdl.

Az   Alapitvany    rendelkezik   az   ALTALANOS   ADATKEZELESI    SZABALYZAT-tal,    amely   a   jelen

taj.6koztat6ban szabalyozott 6rintettek k6r6re vonatkoz6 altal5nos szabalyokat is tartalmazza.

1.          AZ Adatkezel6 adatai

Neve: MAV Szimfonikusok Zenekari Alapitviny

Sz6khelye: 1097 Budapest, P6celi utca 2.

Nyilvfntart6 hat6sfg: F6vdrosi Bir6sag

Bir6sfgi nyilvfntartfisi
01 -01 -0004473

szfma:
Ad6szfma: 18056721-2-43

E-mail cime: office@mavzenekar.hu

Honlapjanak cime: www.mavzenekar.hu

Telefonos iigyfelszolgalat: +3 6-1 -3 3 8-2664

Adatv6delmi tisztvisel6 Polefk6 No6mi

Panaszkezel6s helye 6s
lev6lcim:  1143 Budapest,  Stefania tit 61.
telefonszam:  +36-1-338-2664/11.  mell6k

el6rhet6s6gei: (munkanapokon 9.00 - 15.00 bra hozctt)
e-mai i : adatkezeles@mavzenekar. hu

Adattfrolfs helye 1143 Budapest,  Stefania tit 61.
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2.          Az adatkezeles c6]ja, a kezelt adatok k6re, jogalapja

A_datkezel6s c6lj a:  a meghirdetett allasaj anlatokra, pr6baj at6kra be6rkezett allaspalyazatok,  illetve
6n61etrajzok kezel6se,  valamint a hozzajuk kapcsol6d6  egy6b  dokumentumok (motivaci6s  level,
k6pzetts6get,  iskolai  v6gzettseget  igazol6  dokumentumok),  nyilvantartasa  munkaer6kivalasztas
c61jab61

Kezelt  adatok  k6re:  a  palyaz6  altal  meghild6tt  allaspalyazatokban,  on61etrajzokban,  motivaci6s
levelekben, valamint egy6b megkuld6tt dokumentumban szerepl6 adatok (n6v,  sztilet6s hely,  id6,
1akcim, e-mail cim, telefonszam, stb.)

Adatkezel6s jogalaLpifi:  a  GDPR  6.  cikk  (1)  bekezd6s  a)  pontja  szerinti  6rintetti  hozzajarulas.  A
megkuld6tt  allaspalyazatokat  6s   6n6letrajzokat  6nk6ntes  hozzajarulasnak  6rtelmezztik  a  jelen
taj ekoztat6b an fogl alt adatkezel 6shez

Adatkezeles id6tartama: az adatkezel6s c6lj irak megval6sulasaig, azaz

-        a palyazat sikeres elbiralasat k6vet6en a munkaviszony megszfin6s6ig, vagy
-        sikertelens6g eset6n a kivalasztasi folyamat lezarultaig, valanint a pr6bajat6k

eredm6nyhirdetes6ig

A kezelt adatok ezt k6vet6en megsemmisit6sre, t6rl6sre keriilnek.

S_zem6lyes  adatokat  megism_e±±gEi:  a  in menedzser,  a  munkaltat6i jogk6rgyakorl6,  a  zenekari
titkar, eljdr6 jogi kepvisel6, az 6rintett, a Kurat6rium elnoke es tagjai, a Felugyel6bizottsag tagjai,
valamint j ogszabaly alapj in erre felj ogositott szerv vagy szem6ly

Adatkezel6s m6dj ai papiralapon 6s elektronikusan

3.          Adatbiztonsfgi intezked6sek

A  palyazatokban  6s  az  6n6letrajzohoan  foglalt  szem6lyes  adatokat  megismer6s6re  kizar6lag  a
j ogviszony 16tesit6s6ben el6k6szit6si, j avaslatt6teli, d6nt6si j ogk6rrel rendelkez6, a Humaner6forras
menedzser,  a  pozici6t  meghirdet6  szervezeti  egys6g  vezet6i,   a  munkaltat6  jogk6r  gyakorl6ja
jogosultak.

AzAlapitvinyaszem61yesadatokkezel6sesorinmegtesziazahhozsztiks6gesszervez6si,technikai
6s egy6b adatbiztonsagi int6zked6seket, hogy az 6rintett szem6ly szem6lyes adatait, igy ktll6n6sen

:dpa¥b¥£Zo6n:Z:r:|¥::kaedda6tsa:i:[t:te;ite;::£Z6ed:[ef¥truedn°dTzaesfra±ut£[S#|:ney86|j[:a]go:d::Va:€:;:I;m6;:
adatkezel6si es adatbiztonsagi szabalyzata tartalmazza.

A  papir  alapon tarolt  szem6lyes  adatok  6rz6si  helye:  az Alapitvany  in menedzseri  irodaja.  Az
elektronikus  formaban  kezelt  adatok  vonatkozasaban  az  Alapitvany  a  megfelel6  informatikai
biztonsagi int6zked6sekkel gondoskodik a megadott szem6lyes adatok v6delm6r61, t6bbek k6z6tt a
j ogosulatlan hozzafer6s, megvaltoztatds es torl6s ellen.
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4.         Az 6rintettek j ogai

A szem6lyes adatai kezel6s6vel kapcsolatban az 6rintettet az alabbi jogok illetik meg:

a)  hozzafer6shez  val6  jog  (GDPR  15.  cikk):  az  6rintett jogosult  arra,  hogy  az  Alapitvanyt61
taj6koztatastkapjonarravonatkoz6an,hogyszem6lyesadatainakkezel6sefolyanatbanvan-e,6sha
ilyen adatkezel6s folyamatban van, jogosult arra, hogy a szem61yes adatokhoz hozzaferjen, illetve,
hogy adatainak kezel6s6nek r6szletes k6rulm6nyeir616s felt6teleir61 taj 6koztatast kapj on.

Az  Alapitvany  az  adatkezel6s  targyat  k6pez6  szem61yes  adatok  masolatat  k6r6sre  az  6rintett
rendelkez6s6re bocsatj a. Az 6rintett altal k6rt tovabbi masolatok6rt az Alapitvany az adminisztrativ
k6lts6gekenalapul6,6szszerdm6rt6kfidijatszamithatfel.Haaz6rintettelektronikushtonnyhjtotta
be  a  k6relmet,   az  informaci6kat  sz61es  k6rben  hasznalt  elektronikus  formatumban  bocsatjuk
rendelkez6s6re, kiv6ve, ha mask6nt k6ri.

b) helyesbit6shez val6 jog (GDPR 16. cikk): az 6rintettjogosult arra, hogy k6r6s6re az Alapitvany
indokolatlan kesedelem nelktll helyesbitse a ra vonatkoz6 pontatlan szem6lyes adatokat. Az 6rintett
jogosult arra is, hogy k6rje a hianyos szem6lyes adatok kieg6szit6s6t.

c)t6rl6shez  val6  jog  (GDPR  17.  cikk):  az  6rintett jogosult  arra,  hogy  k6r6s6re  az  Alapitvany
k6sedelem n61ktil t6r6lj e a ra vonatkoz6 szem6lyes adatokat, tovabba k6teles arra, hogy az 6rintettre
vonatkoz6 szem61yes adatokat k6sedelem n61kul t6r61je, ha az alat>bi indokok valanelyike fennall:

-  a  szem61yes  adatokra  mar nincs  sztiks6g  at>b61  a  c6lb61,  amelyb61  azokat gyfijt6tt6k vagy  mas

m6don kezelt6k;

-amennyiben az adatkezel6s jogalapja az 6rintett hozzajarulasa 6s az 6rintett azt visszavonja 6s az
adatkezel6snek nincs mas j ogalapj a;

I az 6rintett tiltakozik az adatkezel6s ellen, 6s nincs els6bbs6get 6lvez6 j ogszerti ok az adatkezel6sre;
-a szem6lyes adatokat j ogellenesen kezelt6k;

-  a  szem6lyes  adatokat  az  Alapitvinyra  alkalmazand6  uni6s  vagy  tagallami  jogban  el6irt jogi
k6telezettseg telj esit6s6hez t6r6lni kell;

-   a   szem61yes   adatok   gytijt6s6re   a   GDPR   8.   cikk   (1)   bekezd6s6ben   emlitett,   informaci6s
tarsadalommal osszefugg6 szolgaltatasok kinalasaval kapcsolatosan kerillt sor.

Az Alapitvany az adatokat nem t6rli, amennyiben az adatok meg6rz6se a szem6lyes adatok kezel6s6t
el6ir6,  az  Alapitvanyra  alkalmazand6  uni6s  vagy  tagallami jog  szerinti  k6telezettseg  teljesit6se
c6ljab6l  szuks6ges,  vagy  az  adatkezel6s jogi  ig6nyek  el6terjeszt6s6hez,  6rv6nyesit6s6hez,  illetve
v6delm6hez sztlks6ges.

d) adatkeze]6s korlftozasfhoz vale jog (GDPR 18. cikk):  az 6rintett jogosult arra, hogy k6resere
az Alapitvany korlatozza az adatkezel6st, ha az alabbiak valamelyike teljestll:

-  az  6rintett vitatja  a  szem6lyes  adatok  pontossagat,  ez  esetben  a korlatozas  arra  az  id6tartamra
vonatkozik, amely lehet6v6 teszi, hogy az Alapitviny ellen6rizze a szem61yes adatok pontossagat;

-   az   adatkezel6s  jogellenes,   6s   az   6rintett   ellenzi   az   adatok  t6rl6s6t,   6s   ehelyett  k6ri   azok

felhasznal asinak korl atozasal;

-  az Alapitvanynak mar nincs  szuks6ge  a  szem61yes  adatokra adatkezel6s  c6ljab61,  de  az 6rintett
ig6nyli azokat j ogi igenyek el6terj eszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez vagy v6delm6hez; vagy
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I az erintett tiltakozott az adatkezel6s ellen; ez esetben a korlatozas arra az id6tartamra vonatkozik,
amigmegallapitasranemkerul,hogyazAlapitvinyjogosindokaiels6bbs6get61veznek-eaz6rintett
j ogos indokaival szemben.

e)tiltakozashoz  val6  jog  (GDPR  21.  cikk):  az  6rintett jogosult  arra,  hogy  a  sajat  helyzet6vel
kapcsolatos okokb61 barmikor tiltakozzon  szemelyes adatainak az adatkezel6 vagy  egy harmadik
fel jogos 6rdekeinek 6rvenyesites6hez sztiks6ges kezel6se ellen. Ebben az esetben az Alapitvany a
szem61yesadatokatnemkezelhetitovabb,kiv6ve,haazAlapitvanybizonyitja,hogyazadatkezel6st
olyank6nyszerit6erejtijogosokokindokoljak,amelyekels6bbs6getelveznekaz6rintett6rdekeivel,
jogaival6sszabadsagaivalszemben,vagyamelyekjogiigenyekel6terjeszt6s6hez,6rvenyesit6s6hez
vagyv6delm6hezkapcsol6dnak.Abbanazesetben,haazadatkezel6srejogik6telezetts6gteljesit6se
6rdekebenkerulsor,atiltakozashozval6joggyakorlasanemeredm6nyeziajelenszabalyzatszerinti
adatkezel 6s megsztlntet6s6t.

f) a  fenti  jogokkal  kapcsolatos  taj6koztatashoz  val6  jog  (GDPR   12.   cikk).   az  Alapitvany
k6sedelem n61ktil,  k6relme be6rkez6s6t6l  szamitott egy h6napon belul taj6koztatja az 6rintettet az
adatkezel6ssel   kapcsolatos   k6rdlm6nyekr61   t6m6ren,   atlathat6an,   k6z6rthet6en   6s   vilagosan.
Szuks6g  eset6n,  figyelembe  v6ve  a  k6relem  6sszetetts696t  6s  a  k6relmek  szamat,  ez  a  hatdrid6
tovat>bi   k6t   h6nappal   meghosszabbithat6.   A   hatarid6   meghosszabbitasar61   az   Alapitvany   a
k6sedelem   okainak   megjel616s6vel   a   k6relem   k6zhezv6tel6t6l   szamitott   egy   h6napon   belul
taj 6koztatj a az 6rintettet.

A taj6koztatas ingyenes.  Ha az 6rintett k6relme  egy6rtelmfien megalapozatlan vagy -kul6n6sen
ism6tl6d6 jellege  miatt -tulz6,  az  Alapitvany,  figyelemmel  a k6rt informaci6 vagy  taj6koztatas
nybjtasaval   vagy   a  k6rt  int6zked6s  meghozatalaval  jar6   adminisztrativ  k6lts6gekre:   6szszerd
6sszegtl dijat szamithat fel, vagy megtagadhatja a k6relem alapjan t6rt6n6 intezked6st.  A k6relem
egy6rtelmtienmegalapozatlanvagythlz6jelleg6nekbizonyitasaazAlapitvanytterheli.

AZAlapitvanymindenolyancimzettettaj6koztatafentib)-d)pontbanfoglaltakr6l(azazvalamennyi
helyesbftesr6l, t6rl6sr6l vagy adatkezel6s-korlatozasr6l), akivel, illetve amellyel a szem61yes adatot
k6z6lt6k,  kiv6ve,  ha ez  lehetetlennek bizonyul,  vagy  aranytalanul  nagy  er6feszit6st  ig6nyel.  Az
Alapitvany az 6rintettet k6r6s6re taj 6koztatj a e cimzettekr61.

g)        adathordozhat6sfghoz val6 jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhat6saghoz val6jog akkor
illeti meg az 6rintettet, ha az adatkezel6s jogalapja az 6rintett hozzajarulasa vagy az 6rintettel k6t6tt
szerz6d6s teljesit6se.  Ebben az esetben az 6rintett jogosult arra, hogy a ra vonatkoz6 6s az 6rintett
altal  az  Alapitvany  rendelkez6s6re  bocsatott  szem6lyes  adatokat  tagolt,  sz6les  k6rben  hasznalt,
geppel olvashat6 formatumban megkapja, tovabbajogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy masik
adatkezel6nek tovabbitsa an61rful, hogy az Alapitvany ezt akadalyozna. Az 6rintett j ogosult tovabba
arra, hogy -ha ez technikailag megval6sithat6 -k6rje az Alapitvinyt6l  a szem6lyes adatok masik
adatkezel 6h6z t6rt6n6 k6zvetl en tovabbitasat.

h)  hozzfjfrulfs  visszavonfsfhoz  val6  jog:  az  6rintett  az  Alapitvany  szamdra  valamely  c61b6l
megadott hozzfu. arulasat bdrmikor visszavonhatj a, amely esetben szem6lyes adatait a tovabbiakban
nem kezeljuk. A hozzaj arulas visszavonasa nem 6rinti a hozzaj arulason alapul6, a visszavonas el6tti
adatkezel6sjogszerds696t.

i) panasztetelhez  val6  jog  (GDPR  77.  cikk):  az  6rintett jogosult  arra,  hogy  panaszt  tegyen  a
felugyeleti  hat6sagnal,  ha  a megit616se  szerint  a ra vonatkoz6  szem6lyes  adatok  kezel6se  s6rti  a
GDPR-t.  A panasz a Nemzeti  Adatv6delmi  6s Informaci6szabadsag Hat6sagnal tehet6 meg (cim:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +3613911400; fax: +3613911410; www.naih.hu;
ugyfelszolgalat@naih.hu).
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j)  bir6sfghoz  fordulfs joga  (GDPR  79.  cikk):  az 6rintett bir6sagi  eljarast  kezdem6nyezhet,  ha
megit616se  szerint  az  Alapitvany  a  szem6lyes  adatainak  nem  megfelel6  kezel6se  k6vetkezt6b,eT
megs6rtetteaGDPRszerintijogait.AzAlapitvannyalszembenieljarastazAlapitvanytev6kenysegi
helye  szerint  illet6kes  bir6sag  el6tt vagy  az  6rintett  szokasos  lakhelye/tart6zkodasi  helye  szerint
illet6kes bir6sag el6tt is megindithat6.

5.          Jo go rvosl at

Az  6rintett  az  altala tapasztalt jogellenes  adatkezel6s  eset6n  els6sorban  az  Alapitvanyhoz,  mint
szem61yes adatainak kezel6j 6hez fordulhat a j ogs6relem orvoslasa 6rdek6ben.
Az 6rintettet megillet6 j ogok gyakorlasara csak a k6relmez6 megfelel6 azonositasa, illetve k6relme
tartalmanak hitelesit6s6t biztosit6 k6vetelm6nyek fennallasa eset6n van lehet6s6g.

Ha az 6rintett szem61yes adatai kezel6s6vel kapcsolatban 6szrev6tele, kifogasa van, vagy az adatai
k-;i;-16s6r6ltij6koztadstszeretnek6rni,akkoraztazggLatyeLd±d±±£Lm@,mvzeLp±±kyr+ELel6rhet6s6gen
teheti meg.

Az   Alapitvany   az   6rintett  jogai   erv6nyesit6s6nek   el6segit6se   6rdek6t>en   az   6rtesit6st   vagy
taj6koztatast   k6nnyen   hozzaferhet6   formaban,   atlathat6   m6don,   16nyegre   t6r6,   vilagos   6s
k6z6rthet6en  megfogalmazott  tartalommal   teljesiti.   Az  Alapitviny   az  informaci6kat  irasban,
elektronikus  titon,  illetve  az  6rintett  k6relm6re  sz6ban  is  megadhatja,   amennyiben  az  6rintett
szem61yazonossaga igazolhat6.

Az Alapitvany az 6rintett j ogai gyakorlasaval 6sszefugg6sben el6terj esztett k6relmeit indokolatlan
k6sedelem  n6lhil,  1egfeljebb  a  k6relem  be6rkez6s6t61  szamitott  egy  h6napon  beltil  elbiralja,  6s
indokolassalellatvataj6koztatjaaz6rintettetad6nt6s6r61.Ezahatarid6indokoltesetben-ak6relem
6sszetetts696re    figyelemmel     -    tovabbi     k6t    h6nappal     meghosszabbithat6.     A     hatarid6
meghosszabbitasar61  az 6rintetett az Alapitvany a k6relem k6zhezv6tel6t61  szamitott egy h6napon
belul taj 6koztatj a.

Ajogok6rv6nyesit6s6tazAlapitvinydijmenetesenbiztositjakiv6ve,haaz6rintettk6relme-annak
ismetl6d6 jellege,  vagy jogszabalyban,  illetve  a  Nemzeti  Adatv6delmi  6s  lnformaci6szabadsag
Hat6sagjoggyakorlata6rtelm6ben-thlz6.Ezesetben-elt6r6jogszabalyirendelkez6shiinyaban-
az Alapitviny j ogosult adminisztraci6s dij at felszamitani.

Az 6rintett jogainak megs6rt6se eset6n, vagy amennyiben az Alapitvany d6nt6s6vel nem 6rt egyet,

panasszal a Nemzeti Adatv6delmi 6s lnformaci6szabadsag Hat6sagnal elhet:

N6v: Nemzeti Adatv6delmi 6s Informaci6szabadsag Hat6sag
Sz6khelyffostacim:  1055 Budapest, Falk Mksa u. 9,11./1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon:  (+36-1) 39111400
Telefax:  (+36-1) 391-1410
E-mail: u felszol naih.hu

Az 6rintett jogainak megs6rt6se eset6n, vagy amennyiben az Alapitvany d6nt6s6vel nem 6rt egyet
-annak k6zl6s6t6l szamitott 30 napon belul -, az Alapitvinnyal szemben k6zvetlentil is fordulhat

j ogorvoslatch az Alapitvany sz6khelye szerinti vagy a lak6helye illetve tart6zkodasi helye szerinti
bir6saghoz. A bir6sag az tlgyben soron kivtil jar el.
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