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Toborzásra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató 

 

I. Adatkezelő megnevezése 

MINÁR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

székhelye: 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.  

címe: 5700 Gyula, Külterület 0662/26. hrsz. 

telefonszáma: +36 30 421-98-01 

e-mail-címe: minarkft@gmail.com 

               info@sanitaskozpont.hu 

      képviselője: Bondár Attila ügyvezető 

      képviselő telefonszáma: +36 30 435 5164 

      képviselő e-mail-címe: attila.bondar@sanitaskozpont.hu 

 

II. Adatvédelmi tisztségviselő 

neve: dr. Ruzsa Nikoletta 

címe: 5700 Gyula, Külterület 0662/26. hrsz. 

telefonszáma: +36 30 847 3412 

e-mail-címe: nikoletta.ruzsa@sanitaskozpont.hu 

 

 

Az adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy általánosságban vagy az általa meghirdetett 

álláspályázatra jelentkezzenek. 

 

1. Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelőhöz álláspályázatra jelentkezik. 

2. Az adatkezelés célja: álláspályázatra történő jelentkezés, a megüresedő álláshelyek betöltésére 

megfelelő munkavállaló kiválasztása, illetve a kapcsolattartás.  

3. Az adatkezelés jogalapja  

- az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], amely hozzájárulást az érintett 

az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak a megküldésével adja meg. 

4. Adatkezelés időtartama: a jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes 

adatait törölni kell. 

5. A kezelt adatok köre és célja 

 

név azonosítás 

e-mail cím kapcsolattartás 

telefonszám kapcsolattartás 

cím kapcsolattartás 

születési hely idő azonosítás 

megpályázott pozíció neve jelentkezés beazonosításához kerül 

felhasználásra 

mailto:info@sanitaskozpont.hu
mailto:minarkft@gmail.com
mailto:attila.bondar@sanitaskozpont.hu
mailto:nikoletta.ruzsa@sanitaskozpont.hu


Sanitas Diagnosztikai és Rehabilitációs Központ 

5700 Gyula, Külterület 0662/26 hrsz 
Tel.: +36-30/421-98-01 

E-mail: info@sanitaskozpont.hu 
 

2. oldal 

korábbi munkahely neve és az ott eltöltött 

idő, tapasztalatok 

a pozíció betöltésének elbírálásához kerül 

felhasználásra  

iskolai végzettség a pozíció betöltésének elbírálásához kerül 

felhasználásra 

idegen nyelvismeret és annak foka a pozíció betöltésének elbírálásához kerül 

felhasználásra 

önéletrajz egyéb adatai a pozíció betöltésének elbírálásához kerül 

felhasználásra 

motivációs levél a pozíció betöltésének elbírálásához kerül 

felhasználásra 

különleges adat különleges adat kezelésére csak akkor kerül 

sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához 

szükséges 

6. Az adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon. 

7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

8. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a kiválasztott pályázó foglalkozás 

egészségügyi alkalmasságának megállapítása érdekében az Adatkezelő a MUNKA-MED Kft. (5700 

Gyula, Régitemető u. 6.), DR. Fodor Zsuzsanna orvos részére ad át a vizsgálat lefolytatásának 

kezdeményezéséhez szükséges adatokat. 

9. Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: az adatkezelő 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat. 

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik. 

 

III. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei 

 

Az érintett jogaival a minarkft@gmail.com, illetve az info@sanitaskozpont.hu e-mail címre küldött 

kérelmével vagy az Adatkezelő más elérhetőségén keresztül élhet. 

 

Tájékoztatjuk az érintettet arról, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult a 

hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ha a személyes adat felvételére az érintett 

hozzájárulásával került sor az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett 

hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

 Előzetes tájékozódáshoz való jog (GDPR 13.-14. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 

megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

 A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő 

kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, 

ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely 

jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba 

vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó 

információkat.  
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A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus 

úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat 

elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga 

hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, 

az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban 

az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet 

példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 100 Ft-ot 

számolhat fel.  

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg fogja tagadni, ha: 

- a tájékoztatás hátrányosan érinti mások jogait, szabadságait 

- törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az 

Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással 

egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, 

vagy kezelésének egyéb korlátozását 

- az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények 

megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy 

önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi 

érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a 

munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve 

minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme 

érdekében. 

 A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja 

az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő 

számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (címzettel mint 

pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket 

a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az 

érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. 

 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 

- az érintett tiltakozik a profilalkotás vagy közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezelés ellen; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül 

gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 
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Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. 

adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, 

feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet 

kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a 

személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből 

fakadó korlátaira, amelyek a következők: 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása; 

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása; 

- népegészségügy területét érintő közérdek; 

- az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog 

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

- veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

- jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme. 

 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:  

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  

• az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását;  

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben.  

 

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével 

az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az 

Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel 

szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. 

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. 

adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen 

személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az 

érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. 
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 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján 

vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. 

számítógépes rendszerben) kezel, az érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való 

átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy 

másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf 

fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való jogának 

gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének 

teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az 

adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az 

adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal 

rendelkezik. 

 A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha 

- az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladattal kapcsolatos adatkezeléshez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 

tudományos kutatás céljára történik; 

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen 

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem 

kezelhetők. 

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap 

alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező 

tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást 

is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről 

értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 

 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a 

profilalkotást is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős 

mértékben érintené. 

 Tájékoztatás adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk) 

Az adatvédelmi incidens „a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 

közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi” (GDPR 4. cikk 12. pont).  

Adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira nézve, a 

MINÁR KFT. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a személyes adatait érintő adatvédelmi 

incidensről.  

A tájékoztatás során a MINÁR Kft. ismerteti Önnel az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást 

nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 

következményeket, valamint a MINÁR Kft. által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett  
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intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények 

enyhítését célzó intézkedéseket.  

 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor 

hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában 

áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.  

 

A NAIH elérhetőségei:  

Honlap: http://naih.hu/  

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám. 

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

Telefon: +36-1-391-1400  

Fax: +36-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk) 

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó jogilag 

kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három 

hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy 

annak eredményéről. 

 

 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

(GDPR 79. cikk) 

Jogosult hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak az Általános 

Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet vagy egyéb 

jogszabály szerinti jogait. 

 

Az érintett kérelmének előterjesztése, az adatkezelő intézkedései: 

 

A MINÁR Kft., mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintetett a jogai gyakorlására irányuló kérelme 

nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő 

a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 

érintetett. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Amennyiben az Adatkezelő nem tesz 

intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja az érintetett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az 

érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

A MINÁR Kft., mint Adatkezelő a GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló 

tájékoztatást (GDPR 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett 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: 10.000. Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. 

Amennyiben az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy  
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kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk 

nyújtását kérheti. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Európai Parlament és Tanács 

2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII törvény az irányadó. 
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