
A Szerencsejáték Zrt. leendő munkavállalóinak toborzásához és kiválasztásához 

kapcsolódó egyedi adatkezelési tájékoztató 

 

A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő a Humán Igazgatóság, 

Humánfejlesztési főosztály keretében a leendő munkavállalóinak toborzásához és 

kiválasztásához kapcsolódó tevékenységeinek megvalósítása céljából folytatott 

adatkezeléseiről az alábbiakban ad részletes tájékoztatást, amelyet minden esetben magára 

nézve kötelezőnek és követendőnek tart.  

A jelen egyedi adatkezelési tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. Általános Adatkezelési 

Tájékoztatójában foglaltakkal együtt értelmezendő, amely elektronikusan a 

http://rolunk.szerencsejatek.hu/karrier cím alatt érhető el.  

A Humán Igazgatóság, Humánfejlesztési főosztály keretében történő leendő munkavállalók 

toborzása és kiválasztása során a Társaság pályázati anyagot kizárólag elektronikus úton 

fogad el.  Fenti folyamat érdekében a Társaság két eltérő célú adatkezelést végez az alábbiak 

szerint. 

1. Az egyes adatkezelések 

 

I. Álláshirdetésre jelentkezés: 

 

A Társaság az általa meghirdetett beosztásokra jelentkező álláskeresők pályázati 

anyagával összefüggő adatkezelési tevékenységet végez.  

 

Az adatkezelés célja:   

a meghirdetett álláshelyre benyújtott önéletrajzok, pályázati anyagok alapján a 

legalkalmasabb pályázó kiválasztása, ennek érdekében az érintettek pályázatának 

értékelése és elbírálása.  

 

Az adatkezelés jogalapja:   

az érintett jelen – részletes tájékoztatáson alapuló − önkéntes hozzájárulása. 

 

Az adatkezelés időtartama:   

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legkésőbb azonban a pályázatokkal 

összefüggő személyes adatoknak a Társaság kezelésébe kerülése időpontjától a 

kiválasztási eljárás lezárulásáig, nyertes pályázó esetében a személyügyi anyag 

megsemmisítéséig terjedő időtartam, amely legkésőbb a lezárást követő 7 

munkanapon belül teljesül.   

 

A kezelt személyes adatok kategóriái:  

- biometrikus adatok (jelen adatkezelés során az érintett képmása) 

- személyazonosító adatok (az érintett neve, születési helye és ideje, anyja 

születési neve) 
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- kapcsolattartásra vonatkozó személyes adatok (e-mail cím, telefonszám, 

lakcím, levelezési cím) 

- szakmai tapasztalatokra vonatkozó személyes adatok (gyakornoki 

tapasztalatok, korábbi munkahelyek) 

- végzettséggel összefüggő személyes adatok (elvégzett tanulmányok, 

képesítések) 

- egyéb, az előzőekbe nem sorolható, azonban az önéletrajzban, pályázati 

anyagban, illetve az ezekkel összefüggő egyéb dokumentumokban foglalt 

személyes adatnak minősülő valamennyi adat és információ.  

 

Az érintetti kategória: a meghirdetett állásra jelentkező személyek. 

 

II. Potenciális jelöltek nyilvántartása: 
 

A Társaság a jelen célból személyes adataik kezeléséhez - függetlenül az aktuális 

álláshirdetésektől - az önkéntesen beküldő és hozzájáruló álláskeresők 

önéletrajzából és pályázati anyagukból, illetve a kapcsolattartásra szolgáló 

adataikból álló nyilvántartást vezet, amelyből a jövőben egy adott álláshely 

betöltése érdekében arra alkalmas jelölteket választ ki és keres meg a pályázati 

eljárásban történő részvételük és az eljárás lefolytatása céljából. 

 

Az adatkezelés célja:  

A Társaságnál betölthető álláshelyekre potenciális jelöltek pályázatait tartalmazó 

belső adatbázis létrehozása és abból a betöltendő beosztáshoz kötött elvárásoknak 

leginkább megfeleltethető jelöltek megkeresése és a pályázati eljárásba történő 

felvétele céljából történik a személyes adatok kezelése. 

 

Az adatkezelés jogalapja:  

Az érintett jelen – részletes tájékoztatáson alapuló − önkéntes hozzájárulása, 

hozzájárulási nyilatkozat meglétével. 

Az adatkezelés időtartama:  

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legkésőbb a hozzájárulás megadását 

követő legfeljebb 12 hónapon keresztül. Ezt követően megsemmisítésre kerül a 

személyes anyag. 

A kezelt személyes adatok kategóriái:   

- biometrikus adatok (jelen adatkezelés során az érintett képmása) 

- személyazonosító adatok (az érintett neve, születési helye és ideje, anyja 

születési neve) 

- kapcsolattartásra vonatkozó személyes adatok (e-mail cím, telefonszám, 

lakcím, levelezési cím) 

- szakmai tapasztalatokra vonatkozó személyes adatok (gyakornoki 

tapasztalatok, korábbi munkahelyek) 
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- végzettséggel összefüggő személyes adatok (elvégzett tanulmányok, 

képesítések) 

- egyéb, az előzőekbe nem sorolható, azonban az önéletrajzban, pályázati 

anyagban, illetve az ezekkel összefüggő egyéb dokumentumokban foglalt 

személyes adatnak minősülő valamennyi adat és információ.  

 

Az érintetti kategória:   

azok a személyek, akik – a meghirdetett álláshelyektől függetlenül, - önkéntesen 

adják be és hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatbázisban tárolt pályázati anyaguk 

alapján a Társaság a jövőben a kompetenciájukhoz igazodó, személyre szabott 

állásajánlataival megkeresse őket.  

 

2. Kik férhetnek hozzá a kezelt személyes adatokhoz? 

 

A megküldött álláspályázatokhoz és a kapcsolódó dokumentumokhoz, valamint a 

kapcsolattartásra szolgáló adatokhoz a Társaság e célból jogosultsággal rendelkező 

munkavállalói férhetnek hozzá. Ilyen személyek különösen a pályázati eljárás 

koordinálásában (a pályázati anyagok nyilvántartásba vételében/feldolgozásában/a pályázatok 

kezelésében közreműködők, a pályázókkal kapcsolattartásra jogosultak, stb.) és az 

elbírálásban részt vevők.  

3. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái 

 

Az érintett pályázati anyagát vagy a pályázati anyagból származó személyes adatot/kat az 

adatgazda Humán Igazgatóság a Társaság azon szervezeti egysége(k) számára teszi 

hozzáférhetővé, amelyek a pályázati eljárásban bármely azzal összefüggő célból kifolyólag 

jogosult(ak) részt venni.   

4. Adattovábbítás(ok) 

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített 

személyes adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy 

honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Szerencsejáték Zrt. a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, 

bíróság) rendelkezésére bocsátani. 

A fentieken kívül a Társaság kizárólag olyan adatkezelő számára továbbítja a jelen tájékoztató 

szerint kezelt személyes adatokat, amelyek részére történő adattovábbításhoz az érintett 

hozzájárulását adja.  

5. Adatfeldolgozó közreműködése az adatkezelésben 

 

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések vonatkozásában a Szerencsejáték Zrt. 

adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe.  

Érvényes: 2018.05.25-től 

         Szerencsejáték Zrt. 


