
 

Adatvédelmi tájékoztató 
 
A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány felvételi eljárással kapcsolatban 
kezeli a jelentkezők személyes adatait, kizárólag a sikeres felvételi eljárás teljesítése céljából, és a 
teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az 
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat 
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.  
 
Az adatkezelő minden elvárható módon és technikai eszközzel védi a felhasználó általunk kezelt személyes 
adatait. 
 
Az adatkezelő címe:    1094 Budapest, Páva utca 39. 
Az adatkezelő elérhetősége:   06-1/455-3320, info@hdke.hu  
 
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 
 
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A gyakornoki pozícióra jelentkezők kifejezetten hozzájárulását adja az általa 
önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.  
 
Az érintettek köre: pályázati eljárás során jelentkezők  
 
A kezelt adatok köre: a jelentkező által a pályázati űrlapon megadott a pályázathoz szükséges adatok:  
 

 Pályázó esetén 
Név, Születési név, Születési helye és ideje, Anyja születési neve, Lakcíme, Hallgatói azonosítószáma, 
Elérhetőség (telefon, email) 

 

 Külföldi Pályázó esetén 
Előbbiekben felsoroltak, továbbá Állampolgárság, Útlevélszám, Tartózkodási cím 

 

 Oktatási Intézmény 
Neve, Székhelye, Intézményazonosító száma, Törvényes képviselője, szak, szakírány, évfolyam, a szakmai 

gyakorlat intézményi felelőse és elérhetősége: 

 
Az adatgyűjtés célja: Felvételi eljárás sikeressége. 
 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 
A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány vezetősége és az erre kijelölt 
személyek.  
 
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felvételi eljárás sikeresen befejezését 
követő 30 napon belül törlésre kerülnek.  
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A jelentkező kérelmezheti az adatkezelőnél: 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről 
- személyes adatainak helyesbítését 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.  
 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, 
közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a 
regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak 
helyesbítése vagy törlése érdekében.  
 
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való 
jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. 
 
Kérjük az érintetteket, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez 
fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk 
az érintetteket, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó 
részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza. 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron 
kívül jár el. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 
indítja meg. 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Honlap: http://www.naih.hu 
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Telefax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa.  
Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó 
tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi. 
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