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Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat 
 

a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont által létrehozandó  
vizsgáztatói, szakértői, jegyzői adatbázisba 

történő jelentkezés során  megadott személyes adatok kezeléséhez 
 
 
Tisztelt Pályázó! 
 
A pályázati anyag, így az önéletrajzban megadott személyes adatai kezelésének megkezdése 
előtt – személyes adatainak kezelésével kapcsolatban - az alábbiakról tájékoztatjuk. 

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön 
kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában és a pályázathoz csatolt dokumentumokban 
foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez.  

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre a fentiek mellett az alábbi adatkezelési 
tájékoztató az irányadó.  

Az adatkezelő megnevezése: 
 
Adatkezelő: Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont 
Címe: 8600 Siófok Hock János köz 2. I/21 
e-mail cím: info@balatonivizsga.hu 
honlap: www.balatonivizsga.hu 
képviseli: Zádori Zoltán vizsgaközpont vezető 
 
Az adatkezelés célja 
A Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont által meghirdetett vizsgáztatói, szakértői, jegyzői 
adatbázisba történő jelentkezés. 
 
Az adatkezelés jogalapja 

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) 
bekezdés e) pontja, az adatkezelés a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont közérdekű 
feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. 
törvény (Szkt.) 93. § (2) és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 
Korm. rendelet (Szkr.). 268. § (3). továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 169. § (2) bekezdésére és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
77–78. §-ára. 

 
A kezelt adatok köre 
Az önéletrajzban és a pályázathoz csatolt dokumentumokban feltüntetett személyes adatok, 
többek között: név, lakcím, e-mail cím, születési adatok, fénykép, önéletrajzban szereplő egyéb 
személyes adatok, továbbá egyéb kísérő dokumentumok és az abban megadott személyes 
adatok. 
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A személyes adatok tárolásának ideje 
 
Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési időt az 
Szkt. Vhr. 100. § (1) határozza meg. 

 
 
Érintett jogai 
 

- Tájékoztatáshoz, betekintéshez, hozzáféréshez való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatokhoz hozzáférést kapjon: 

- Személyes adatok helyesbítéshez való jog 

- Törléshez való jog 
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez 
való jogával, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása 
keretében végzett, vagy a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont közérdekű feladatainak 
végrehajtásához az adat nem szükséges. 

- Adatkezelés korlátozásához való jog 

- Adathordozhatósághoz való jog 

- A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő 
a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben 
nem megfelelően kezelné 
 

 
A Pályázókat megillető jogorvoslat kapcsán tájékoztatjuk, hogy jogsértés észlelése eseten a 
Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont vezetőjéhez, Zádori Zoltánhoz fordulhat ügyének 
kivizsgálása céljából. 
 
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. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 
Honlap:  http://www.naih.hu 
Telefon:  06-1/391-1400 
Telefax:  06-1/391-1410 
E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 
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Adatkezelési nyilatkozat 

 
 
Alulírott: .......................................................................................................................................  

(Születési név: ..............................................................................................................................  

Születési hely, idő: .......................................................................................................................  

Anyja neve: ..................................................................................................................................  

Lakcím: .......................................................................................................................................  ) 

a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont által meghirdetett vizsgáztatói, szakértői és jegyzői 
adatbázisba történő jelentkezés kapcsán az „Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat 
a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont által létrehozandó vizsgáztatói, szakértői és jegyzői 
adatbázisba történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezeléséhez” című 
tájékoztatást megismertem, elfogadom, az abban foglalt adatkezeléseket tudomásul vettem és 
aláírásommal hozzájárulok, hogy az általam benyújtott pályázati anyagot az eljárásban 
résztvevők megismerhessék, továbbá a pályázat eredményességétől függetlenül a pályázati 
anyagomnak a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont adatbázisában történő rögzítéséhez. 
 
 
Kelt: ...................................................................  
 
 
 
 
 
  ........................................................  
 Pályázó aláírása 


