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Adatkezelési tájékoztató
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Személyügyi Osztályán megvalósuló adatkezeléséhez
Jelen dokumentum tartalmazza Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Személyügyi Osztályának
munkája során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást.
Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. (rövidítve: GDPR) rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

I.
Az Önkormányzat tisztségviselői, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és
munkavállalói jogviszony/munkaviszony létesítésével, a jogviszony/munkaviszony
fennállása alatt, valamint a jogviszony/munkaviszony megszűnésével összefüggésben
végzett adatkezelés
Kezelt személyes adatok:

Az adatkezelőnél (Önkormányzat, Hivatal) választott
tisztségviselői
jogviszonyban,
közszolgálati
jogviszonyban,
illetve
munkaviszonyban
álló
természetes személyek (továbbiakban: munkavállalók)
adatai. A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 6-8. §-aiban
(személyi irat, közszolgálati jogviszony esetében), 9. §ában (munkaviszonyban állók személyes adatai), 1013.§-aiban (közszolgálati nyilvántartás), a 2011. évi
CXCIX. tv. (Kttv.) 176-183/C §-aiban (adatkezelés
szabályai), 184. §-ában (személyi anyag), illetve 185-188
§-aiban (egyes adatkezelések) megjelölt személyes
adatok.
Ezek:
a munkavállaló családi és utóneve, neme, születési helye
és ideje, anyja neve, lakhelye, lakáscíme, tartózkodási
helye, telefonszáma, családi állapota, adóazonosító jele,
társadalombiztosítási
azonosító
jele,
fizetési
számlaszáma, e-mail címe, fényképe, önéletrajza,
eltartott gyermekeinek személyes adatai, legmagasabb
iskolai
végzettsége,
szakképzettségének
adatai,
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett
szakképesítései, tudományos fokozat, idegen nyelv
ismeret, képzés, továbbképzés, átképzés adatai, korábbi
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Az adatok forrása:

munkahelyekre vonatkozó adatok (megnevezése,
jogviszony típusa, beosztás, besorolás, munkakör,
jogviszony kezdő- és befejező időpontja, a megszűnés
módja), a szolgálati jogviszony kezdete, a kiszámításnál
figyelmen kívül hagyandó időtartamok, állampolgársága,
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági
bizonyítvány kelte és száma, a közigazgatási alap- és
szakvizsga adatai, közigazgatási szakirányú szakképzés
adatai, a jubileumi jutalom és végkielégítés alapjául
figyelembeveendő időtartamok, esküokmány száma,
kelte, a munkakör alkalmassági vizsgálatának adatai, az
alkalmazó közigazgatás szerv neve, székhelye, a
szolgálati jogviszony kezdete, besorolása, besorolás
időpontja, munkakör megnevezése, a betöltés időtartama,
FEOR száma, vezetői kinevezésének, megszűnésének
adatai, címadományozás, minősítések időpontja,
hatályos fegyelmi büntetés, pályázatának adatai,
kompetencia adatok, próbaidejének adatai, a
közszolgálati tisztviselők statisztikai azonosítója,
kulcsszáma, részmunkaidő adatai, teljes munkaidő
megjelölése, besorolás szerinti illetmény összege, a
munkából való távollét jogcíme és időtartama, a
szolgálati jogviszony megszűnésének adatai, áthelyezés
időpontja, módja, végkielégítés adatai, a felmentési idő
adatai, összeférhetetlenséggel összefüggő adatok,
valamint
teljesítményértékelése,
képzési
terve,
vagyonnyilatkozata,
egészségügyi
alkalmassági
vizsgálatának eredménye és béren kívüli juttatásainak
adatai.
A munkavállaló önkéntes adatszolgáltatása.
Az adatok beszerzése a munkáltató számára előírt
kötelező adójogi, társadalombiztosítási és közigazgatásijogi kötelezettségek teljesíthetőségének előfeltétele, így
az érintett általi megadásuk kötelező.

Érintettek tájékoztatása:

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető,
továbbá a Személyügyi Osztály hivatalos helyiségében,
ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető
(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 73. szoba).

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, a jogviszony/munkaviszony
létesítése, a jogok gyakorlása, a kötelezettségek
teljesítése, a jogviszony (munkaviszony) megszűnése
(megszüntetése).
Szerződés teljesítése, illetve jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint
jogszabályi kötelezettség:
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- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 19. §, 35. § (4)
bekezdése, 38. § (4) bekezdése, 57-61 §, 130. §.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. tv. (Kttv.) 11-12. §, 176-183/C §, VII/A
fejezet, 230. § és 257. §.
- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014.
(XI.13.) Ök. rendelete Budapest Főváros XX.
kerület Pesterzsébet Önkormányzata és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ)
- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata
Adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés címzettjei:

Adatfeldolgozó:
Automatizált döntéshozatal:
Adattovábbítás 3. országba:

A munkáltató a személyes adatokat a foglalkoztatási
jogviszony megszűnését követően (kivéve áthelyezés) 50
évig kezeli.
Magyar Államkincstár
Belügyminisztérium
Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint
Nyugdíjfolyósítási Igazgatósága és Adategyeztetési
Főosztálya
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
továbbképzések
és
tanfolyamok
szervezésével
foglalkozó cégek
a Hivatal Pénzügyi és Számviteli Osztálya
bírósági végrehajtók
Magyar Államkincstár, valamint
a Hivatal Pénzügyi és Számviteli Osztálya
Nincs
Nincs
II.

A munkaerő-felvétel folyamatával, valamint az álláshirdetésekkel és
álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés
Kezelt személyes adatok:

Az adatok forrása:

Az adatkezelőhöz pályázatot benyújtó természetes
személyek (meghirdetett állásra pályázók, vagy pályázat
hozzátétele nélkül jelentkező érdeklődők) – a
továbbiakban: jelentkező/pályázó adatai, melyek:
a jelentkező/pályázó neve, lakcíme, iskolai végzettsége,
képzettsége, gyakorlata, telefonszáma, e-mail cím, a
pályázatában feltüntetett egyéb személyes adatai,
valamint a személyes interjú eredménye.
A jelentkező/pályázó önkéntes adatszolgáltatása.
A jelentkező/pályázó a hozzájárulását bármikor
indokolás nélkül visszavonhatja.
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Érintettek tájékoztatása:

Jelen adatkezelési tájékoztató a www. pesterzsebet.hu
honlapon (ügyintézés/e-ügyintézés menüponton belül,
adatvédelem-GDPR menüpont alatt) megtekinthető,
továbbá a Személyügyi Osztály hivatalos helyiségében,
ügyfélfogadási időben papír alapon is megtekinthető
(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 73. szoba).

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, a munkaerő-felvételi folyamat
lefolytatása a megfelelő jelölt kiválasztása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az
állásra jelentkező/pályázó önkéntes hozzájárulása.
A jelentkező/pályázó a hozzájárulását bármikor indoklás
nélkül visszavonhatja.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés címzettjei:
Adatfeldolgozó:
Automatizált döntéshozatal:
Adattovábbítás 3. országba:

Az adatokat a jelentkezési folyamat, pályázat lezárásáig
kezeljük, azt követően törlésre kerülnek.
A pályázati kiírás nélkül jelentkező érdeklődők pályázati
anyagát a Hivatal – a beérkezéstől számított – 1 évig őrzi
meg. Utána törlésre kerülnek.
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

Hatályos: 2020. augusztus 18. napjától

Jóváhagyta:
dr. Demjanovich Orsolya s.k.
jegyző

