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Adatkezelési tájékoztató  

 
a „GINOP - 5.3.6-17 kódszámú - Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás” 
című projekt keretében működő „KarrierM” állásportálon kezelt személyes adatokhoz  

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (rövidített név: OFA Nonprofit Kft.; székhelye: 1036 Budapest, Lajos 80.; 
levelezési cím: 1301 Budapest, Pf. 84.; honlap: www.ofa.hu; képviseli: Almási Erzsébet ügyvezető 
igazgató; elérhetőségei: +36 1 555 2900; info@ofa.hu) 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Nagy Anita (elérhetőségei: +36 20 626 2915; adatvedelem@ofa.hu)  

Az Adatkezelő fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, 
a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 
intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja. A személyes adatok kezelése kizárólag 
előre meghatározott célból, valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, 
kizárólag a célokhoz szükséges mértékben és ideig, a hatályos jogszabályi előírások maradéktalan 
betartásával történik. Az Adatkezelő Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbítást 
nem végez. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő www.ofa.hu weboldalán található általános Adatkezelési 
tájékoztatójával együttesen értelmezendő. Az irányadó fogalmakkal, az érintettek jogainak 
gyakorlásával, az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos további részletes információk az általános 
Adatkezelési tájékoztatóban érhetőek el: http://ofa.hu/files/kozhasznu/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf  

A személyes adatok kezelésének célja:  
A „GINOP - 5.3.6-17 kódszámú - Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás” című projekthez 
(továbbiakban: projekt) kötődő személyes adatok kezelésének célja egy a munkaerő-piacon 
hiánypótló, komplex állásfeltáró-közvetítő és tanácsadó, illetve professzionális HR szolgáltatásokat 
nyújtó hálózat kialakítása és működtetése, amely épít a munkaadók társadalmi felelősségvállalására 
is, elsősorban a felelős foglalkoztatói magatartás kialakításán keresztül. A portálon a munkát keresők 
álláshirdetésekre jelentkezhetnek, személyre szabott állásajánlatokat kaphatnak. A portál elősegíti a 
munkát keresők és az állást hirdető munkáltatók közötti kapcsolatteremtést. 
A projektben történő személyes adatok kezelése a projekt fentebb ismertetett céljainak megvalósítása 
érdekében történik.   
A kezelt személyes adatok kategóriái: Azonosító, elérhetőségi, tanulmányokra, szakmai 
tapasztalatra vonatkozó adatok, érdeklődési kör leendő munkahelyet tekintve, kompetencia adatok. 
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre az adatkezelési tájékoztató táblázatos részében kerül 
részletesen ismertetésre. 

Az adatkezelés jogalapja:  

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy 
vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

Ezen jogalapra tekintettel a Társaság által történő adatkezelésre az érintettek 
előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján 
kerül sor. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
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  • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes 
adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. (Az érdekmérlegelési 
vizsgálat eredményét az Adatkezelő az érintett kérésére rendelkezésére bocsátja.) 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó 
bejelentkezéstől számított 2 év (inaktivitás esetén). 

Érintettek köre: A projekt szolgáltatásait igénybe vevő munkáltatók kapcsolattartói, új munkát 
kereső magánszemélyek. 

A Portál regisztráción keresztül elérhető szolgáltatásait kizárólag 16 életévüket betöltött személyek 
vehetik igénybe. 

Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: Az adatok 
védelmére tett technikai és szervezési intézkedések az Adatkezelő hatályos adatvédelmi, adatkezelési 
szabályzata szerint történik. Az Adatkezelő a személyes adatokon a fentitől eltérő célból további 
adatkezelést nem kíván végezni, illetve a személyes adatokat nem továbbítja a jelen adatkezelési 
tájékoztatóban megjelölteken túl más harmadik felek részére. 

A kommunikáció titkosított csatornán történik az érintettek böngészője és a webszerver között. 

Bejelentkezési adatok kezelése: A felhasználók bejelentkezési adatai (jelszó, felhasználónév az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint kerülnek kezelésre és titkosításra. 
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Funkció Leírás Használt algoritmusok 

SSO jelszókeresés DOTO SSO felhasználók 
jelszavának tárolása 
adatbázisban 

BCRYPT (BLOWFISH, OPENBSD) 

Munkamenet azonosítás, 
sütikezelés 

Felhasználói munkamenet 
azonosítására szolgáló JWT alapú 
egyedi kulcs 

JWT/RS256 

URL-ek elrejtése A rendszer funkcióit biztosító 
URL-ek titkosítása, 
olvashatatlanná tétele 

MD5S 

Blockchain A rendszerben tárolt adatok 
időalapú összefűzése, blockchain 
technológiával 

SHA1 

Captcha vezérlő Az űrlapokon elérhető biztonsági 
ellenőrzőkód (captcha) technikai 
kommunikációja a szerver és a 
kliens között 

SHA1 

CSRF, Cross-Site request forgery CSRF támadás elhárításához 
alkalmazott védelmi kulcs 

BASE64, SHA1 

Active Directory Microsoft központi 
címtárszolgáltatáshoz való 
bejelentkezés, jelszóhasználat 

SSHA/SHA1 

 

Amennyiben az érintett, felhasználói profiljába 2 év összefüggő időtartamon keresztül nem jelentkezik 
be, inaktív felhasználóvá válik. Az ilyen felhasználók profilja törlésre kerül a megadott 2 éves 
időtartamot követően, az indokolatlan adatkezelés elkerülése érdekében. A profil törlésének 
megelőzése a felhasználó felelőssége. 

Hozzáféréssel rendelkezők köre: A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak azon 
foglalkoztatottak jogosultak hozzáférni, akik a projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látnak 
el, illetőleg a vezető munkakört betöltő munkatársak.  

Az Adatkezelő működésével összefüggésben, bizonyos esetekben más szervezetek is megismerhetnek 
személyes adatokat, szükséges lehet személyes adatokat más címzettekkel közölni. 

A személyes adatokat megismerhetik: 

• támogatáskezeléssel kapcsolatban különösen az irányító hatóság, közreműködő szervezet, 
Gazdaságfejlesztési Minisztérium, 

• az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók (pl.: portált fejlesztő cégek), 

• az uniós projektek megvalósításában közreműködő szervezetek/személyek (pl.: 
rendezvényszervező, szakértő), 

• Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztálya, Járási 
Hivatalok Foglalkoztatási Osztálya, 

• Magyar Államkincstár, 

mailto:ginop536@ofa.hu
http://www.ofa.hu/
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• a támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek (pl.: Állami Számvevőszék, Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Európai Unió erre 
jogosult szervei), 

• hatósági szervezetek (pl.: nyomozó hatóság, ügyészség). 

További Adatkezelők: Az állásportál munkát kereső felhasználói által álláskeresési célból feltöltött 
adatok, kompetencia-mérő kérdőívek eredményei, egyéb dokumentumok kezelését az Adatkezelőn 
kívül az állásportálra munkáltatóként regisztrált felhasználók (továbbiakban: munkáltatók) is végzik, 
ezáltal az Adatkezelő és a munkáltatók közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelés 
kiterjed a munkáltatók által választott, illetve a munkáltatói álláshelyre jelentkező munkát kereső 
felhasználó profiljába álláskeresési célból feltöltött adatokra. A munkáltatók adatkezelésének 
folyamatáról, az általuk alkalmazott eszközökről, technikai és szervezési intézkedésekről, 
adatfeldolgozókról a munkáltatók tudnak tájékoztatást nyújtani. A közös adatkezelők az érintettnek 
esetlegesen okozott károkért a GDPR 82. cikkének rendelkezései szerint felelnek. Az adatkezelő 
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem 
terheli felelősség. 

A munkát kereső érintetteknek lehetőségük van személyes adataik nyilvános formában történő 
megjelenítésére, illetve rendelkezhetnek adataik elrejtéséről is. Amennyiben az adatok elrejtését 
választják, akkor a profiljukba feltöltött személyes adatok nem lesznek nyilvánosak, azt nem érhetik el 
az állást kínáló cégek. A személyes adatok kizárólag az adott álláshelyre történő jelentkezést követően 
lesznek láthatóak és akkor is kizárólag azon munkáltató számára, akinek az álláshirdetésére a munkát 
kereső jelentkezik. Ebben az esetben további Adatkezelőnek kizárólag a munkát kereső érintett által 
választott munkáltatók minősülnek. 

ESZA adatszolgáltatás: 

A projekt az Európai Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA) forrásából kerül finanszírozásra.  Az 
Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU rendelete alapján az ESZA forrásból finanszírozott 
intézkedéseknél minden résztvevőről adatot kell szolgáltatni, akik egyénileg azonosíthatóak. Ezen 
adatgyűjtés esetében az adatkezelő a Miniszterelnökség, valamint a projekt Irányító Hatósága, akik 
közös adatkezelőknek minősülnek. Ezen adatkezelés tekintetében az OFA Nonprofit Kft. 
adatfeldolgozói szerepkörben jár el. 

A begyűjtött adatokat csak összesítve, statisztikai módszerekkel feldolgozva használják fel az 
adatkezelők. Az adatkezelésről részletes információt talál az „Adatkezelési Tájékoztató az Európai 
Szociális Alap által finanszírozott programok résztvevői számára” című dokumentumban, ami elérhető 
a projektmenedzsernél, vagy a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404  oldalon. 

Adatfeldolgozók: 

A KarrierM állásportál fejlesztését, karbantartását az alábbi adatfeldolgozó végzi: 

- Symmetria Magyarország Zrt.  

(székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.; cégjegyzékszám: 01-10-049067)  

Adatfeldolgozással érintett adatok köre: Azonosító, elérhetőségi, tanulmányokra, szakmai 
tapasztalatra vonatkozó adatok, érdeklődési kör leendő munkahelyet tekintve, kompetencia adatok. 

A call-center üzemeltetését az alábbi adatfeldolgozó végzi: 

- Callcomm Zrt. 

(székhely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 119.; cégjegyzékszám: 15-10-
040395) 

Adatfeldolgozással érintett adatok köre: Azonosító, elérhetőségi, 
hanganyag tartalmával kapcsolatos adatok. 

mailto:ginop536@ofa.hu
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Profilalkotás: Az állásportálon az ajánlott állásokra történő megfelelőség, párosítások érdekében, 
valamint a kompetencia tesztek kitöltése esetén profilalkotás történik. A munkát kereső adatait az 
Adatkezelő elemzi, ami alapján javaslatot tesz a megfelelő állásra. Az Adatkezelő által folytatott, 
automatizált adatkezelésen alapuló profilalkotás esetén az érintettnek lehetősége van arra, hogy az 
Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, az őt érintő profilalkotással összefüggésben 
álláspontját kifejezze, a profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló javaslatával 
szemben kifogással éljen. A munkát kereső jogosult profilalkotás mellőzésével is az általa választott 
álláshelyre jelentkezni. 

Adatbázis/nyilvántartás neve: GINOP 5.3.6-17 projekt adatbázisa 

Az adatok formátuma: digitális, papír alapú 

Az adatok forrása: A személyes adatok a munkáltatók képviselőitől, munkavállalóitól, illetve a 
munkát kereső érintettektől származó adatok. 

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az érintett tartozik felelősséggel. Az 
adatközlés hiányosságaiból, hibáiból származó következményekért az Adatkezelő nem vállal 
felelősséget. 

Az érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése: Az Adatkezelő számára fontos, hogy az érintettek 
megismerjék adatvédelmi jogaikat.  

• Adatokhoz való hozzáférés joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, megismerheti az adatkezelés lényeges körülményeit, továbbá a kezelt 
személyes adatokról másolatot kaphat. 

• Adatok helyesbítéséhez való jog: 

Tájékoztatjuk, hogy az érintett jogosult felhasználói fiókjában rögzített adatait saját maga által 
módosítani. 

Amennyiben az érintett adatai megváltoztak, vagy hibásan kerültek rögzítésre, kérheti adatai 
Adatkezelő által történő helyesbítését, javítását, pontosítását. 

• Adatok törlésének, kezelésének korlátozásának joga: 

Felhívjuk figyelmét, hogy az érintett jogosult felhasználói fiókjában rögzített adatait saját maga által 
törölni. 

Az Adatkezelő az érintett kérelmére törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az 
alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- ha a személyes adat kezelése jogellenes; 

- az érintett visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja; 

- az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a 
törlést törvény nem zárja ki; 

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy lejárt az adatkezelés időtartama; 

- ha az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen és az adatkezelésnek nincs más 
elsőbbséget élvező jogszerű oka; 

- valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges; 

- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elrendelte. 

Anonim (egyéni azonosításra nem alkalmas) adatok kezelése: A 
munkát kereső felhasználók adatai adatkezelési hozzájárulásuk 
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visszavonása esetén törlésre kerülnek, azonban azon adataik, melyekre a későbbiek során statisztikai 
célból szükség van, megfelelően anonimizált formában, az érintett azonosítására nem alkalmas módon 
továbbra is megőrzésre kerülnek.  

• Tiltakozás joga: 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának folyamatban lévő kezelése ellen és annak a továbbiakban 
történő megszüntetését kérheti jogszabályban meghatározott esetekben. 

Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével 
kapcsolatosan panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 1 
391 1400; telefax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

Jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt. 

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása: Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a kezelt 
adatok körében, az adatkezelés körülményeiben változás következik be, jelen adatkezelés tájékoztatót 
egyoldalúan módosítsa. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatkezelési és védelmi 
kötelezettségeket. 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezeléséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.). 

 
 
Az alábbi táblázatok ismertetik az egyes adatkezelések során kezelt személyes adatok körét:
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Munkát keresők regisztrációja 
Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
adatszolgáltatás 

Weboldalt használó, 
munkát kereső 
magánszemélyek 

Azonosító, 
elérhetőségi 
adatok, 
tanulmányokra, 
szakmai 
tapasztalatra 
vonatkozó adatok, 
érdeklődési kör 
leendő 
munkahelyet 
tekintve 

- felhasználónév 
- jelszó 
- vezetéknév 
- keresztnév 
- e-mail cím 
- telefonszám 
- nem 
- születési dátum 
- lakóhely 
- tanulmányi ada-

tok 
- vezetői enge-

dély megléte és 
annak kategóri-
ája 

- nyelvismeret 
- munkaerőpiaci 

státusz 
- közfoglalkozta-

totti státusz 
- meglévő háto-

rozott idejű 

Munkát keresők 
regisztrációjának 
elvégzése, a munkát 
kereső azonosítása, 
a többi munkát 
keresőtől történő 
megkülönböztetés, a 
munkát keresővel 
történő 
kapcsolattartás, a 
portál alapvető és 
egyes funkcióinak 
elérhetővé tétele, az 
egyes szolgáltatások 
testre szabása a 
kényelmi funkciók 
igénybevétele. 

Hozzájárulás 
alapján 
  
GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pont 

Hozzájárulás 
visszavonásáig, 
de legfeljebb az 
utolsó 
bejelentkezéstől 
számított 2 év 
(inaktivitás 
esetén). 
 

Közvetlenül az 
érintettől 

A weboldal funkciói, 
személyre szabott 
szolgáltatásai 
kizárólag regisztrált 
felhasználók 
számára 
hozzáférhetőek. A 
regisztrációhoz a 
kiemelt adatok 
megadása kötelező, 
egyéb adat 
megadása nem 
kötelező, azonban 
elősegíti a 
szolgáltatások 
szélesebb körű 
igénybevételét. A 
nem kötelezően 
kitöltendő adatok 
hiányában az egyes 
funkciók, 
szolgáltatások csak 
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munkaszerző-
dés 

- oktatásban, 
képzésben tör-
ténő jelenlegi 
aktív részvétel 

- álláskeresés he-
lye 

- keresett mun-
kakörök 

- munkatapaszta-
lat 

- kompetenciák 
(szakmai, kulcs) 

- dokumentum-
tárba feltöltésre 
kerülhetnek 
egyéb adatok, 
például végzett-
séget igazoló 
dokumentu-
mok, motivációs 
levél, ajánlóle-
vél, fényképes 
önéletrajz, stb. 

korlátozottan 
vehetők igénybe. 
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(ezen dokumen-
tumokhoz nem 
férhet hozzá, 
csak az a mun-
káltató, akinek 
az álláshirdeté-
sére jelentkezik 
az érintett mun-
kát kereső, ab-
ban az esetben, 
ha a fent emlí-
tett dokumentu-
mok kötelezőek 
az állásra jelent-
kezéshez, a do-
kumentumok 
feltöltése nem 
kötelező, azt az 
érintettek ön-
kéntesen tehe-
tik meg) 
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Munkáltatói regisztráció 
Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés 

célja 
Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
adatszolgáltatás 

Munkáltatók 
kapcsolattartói 

Azonosító, 
elérhetőségi 
adatok 

-  felhasználónév 
-  jelszó 
-  vezetéknév 
-  keresztnév 
- telefonszáma* 
- e-mail címe* 
- képviselt cég 
- beosztás  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Megadható cé-
ges elérhetőségi 
adat.  

Munkáltatók 
regisztrációjának 
elvégzése, a 
munkáltató 
azonosítása, a 
többi 
munkáltatótól 
történő 
megkülönbözteté
s a munkáltatóval 
történő 
kapcsolattartás, a 
portál alapvető és 
egyes funkcióinak 
elérhetővé tétele, 
az egyes 
szolgáltatások 
testre szabása a 
kényelmi 
funkciók 
igénybevétele. 

Jogos érdek 
alapján 
  
GDPR 6. cikk (1) 
bek. f) pont 
 
 

A jogos érdek 
fennállásáig, de 
legfeljebb az 
utolsó 
bejelentkezéstől 
számított 2 év 
(inaktivitás 
esetén). 

Közvetlenül az 
érintettől 

A weboldal funkciói, 
szolgáltatásai 
kizárólag regisztrált 
felhasználók 
számára 
hozzáférhetőek. A 
regisztrációhoz a 
kiemelt adatok 
megadása kötelező, 

 
Érdekmérlegelési teszt eredménye: A Társaság és az állásportál felhasználóinak jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont), hogy indokolt esetben elérhetőek 
legyenek. Az adatkezelés célja kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása, ami az állásportál szolgáltatásainak biztosításához nélkülözhetetlen. A 
kapcsolattartói adatok csak a kapcsolattartás szempontjából lényeges adatokat tartalmaznak, a megadott név, telefonszám, e-mail cím, beosztás és a 
képviselt cég megnevezése kifejezetten a KarrierM portál használatához, szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódó kommunikációra, a felmerült 
problémák orvoslására, esetleges kérdések megválaszolására szolgál, ezáltal a kapcsolattartó alapvető jogait és szabadságait nem érinti aránytalanul. 
A felhasználók bejelentkezési adatai (felhasználónév, jelszó) titkosított formában kerülnek tárolásra, azokat a jogosult felhasználón kívül más nem 
ismerheti meg. Az elérhetőségi adatok (e-mail cím, felhasználó név) esetében a felhasználók jogosultak céges elérhetőségi adatok megadására. 
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Regisztrált álláskeresők regisztrációja a Foglalkoztatási Osztályok munkatársainak segítségével 
Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
adatszolgáltatás 

Weboldalon 
regisztrálni kívánó 
regisztrált álláskereső 
magánszemélyek 

Azonosító, 
elérhetőségi, 
tanulmányokra, 
szakmai 
tapasztalatra 
vonatkozó adatok, 
érdeklődési kör 
leendő 
munkahelyet 
tekintve 

- vezetéknév 
- keresztnév 
- születési dátum 
- e-mail cím 
- telefonszám 
- lakóhely/tar-

tózkodási hely 
- tanulmányi ada-

tok 
- munkaerőpiaci 

státusz 
- közfoglalkozta-

totti státusz 
- meglévő háto-

rozott idejű 
munkaszerző-
dés 

Regisztrált 
álláskeresők 
számára 
nyilvántartásba 
vételkor a 
Foglalkoztatási 
Osztály munkatársa 
felkínálja 
lehetősségként a 
KarrierM 
álláskereső portálon 
történő 
regisztrációhoz 
segítségét, annak 
érdekében, hogy az 
álláskereső minél 
rövidebb időn belül 
találhasson munkát.  

Hozzájárulás 
alapján 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pont 

Hozzájárulás 
visszavonásáig, 
de legfeljebb a 
KarrierM 
portálon 
létrehozott 
álláskeresői profil 
létrehozásának 
befejezéséig, azt 
követően a profil 
feletti 
rendelkezést át 
kell adni az 
érintettnek, a 
regisztrációhoz 
történő 
segítségnyújtás 
céljából kezelt 

Közvetlenül az 
érintettől 

A weboldal funkciói, 
személyre szabott 
szolgáltatásai 
kizárólag regisztrált 
felhasználók 
számára 
hozzáférhetőek. A 
regisztrációhoz a 
kiemelt adatok 
megadása kötelező, 
egyéb adat 
megadása nem 
kötelező, azonban 
elősegíti a 
szolgáltatások 
szélesebb körű 
igénybevételét. A 
nem kötelezően 
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- oktatásban, 
képzésben tör-
ténő jelenlegi 
aktív részvétel 

- álláskeresés he-
lye 

- keresett mun-
kakörök 

- kompetenciák 
(kulcs) 

- önéletrajz 

személyes adatai 
pedig törlésre 
kerülnek. 

 

kitöltendő adatok 
hiányában az egyes 
funkciók, 
szolgáltatások csak 
korlátozottan 
vehetők igénybe. 

 

 

 

Álláshirdetésre jelentkezés munkát keresők részéről 
Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés 

célja 
Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
adatszolgáltatás 

Weboldalt használó 
munkát kereső 
magánszemélyek 

Azonosító, 
elérhetőségi, 
tanulmányokra, 
szakmai 
tapasztalatra 
vonatkozó adatok, 

- vezetéknév 
- keresztnév 
- e-mail cím 
- telefonszám 
- nem 
- születési dátum 

A munkát 
keresők ezen 
funkció 
segítségével 
tudnak 
jelentkezni a 

Hozzájárulás 
alapján 
  
GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pont 
 

Hozzájárulás 
visszavonásáig, 
de legfeljebb az 
utolsó 
bejelentkezéstől 
számított 2 év 

Közvetlenül az 
érintettől 

Nem kötelező, 
azonban elősegíti a 
szolgáltatások 
szélesebb körű 
igénybevételét, a 
munkáltatóval 
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érdeklődési kör 
leendő 
munkahelyet 
tekintve 

- lakóhely 
- tanulmányi ada-

tok 
- vezetői enge-

dély megléte és 
annak kategóri-
ája 

- nyelvismeret 
- munkaerőpiaci 

státusz 
- álláskeresés he-

lye 
- keresett mun-

kakörök 
- munkatapaszta-

lat 
- kompetenciák 
(szakmai, kulcs) 
- megfelelés 
szintje az adott ál-
láshoz 

munkáltatók által 
közzétett 
álláshirdetésekre. 

Az álláshirdetésre 
történő 
jelentkezéssel a 
munkát kereső 
hozzájárul 
személyes 
adatainak, 
pályázatának, 
álláshirdetésnek 
való 
megfelelőségre 
vonatkozó 
adatnak a 
munkáltató által 
történő 
megismeréséhez, 
kezeléséhez. 

(inaktivitás 
esetén). 

történő 
kapcsolatfelvételt. 
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Önéletrajz készítés 
Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés 

célja 
Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
adatszolgáltatás 

Weboldalt használó 
munkát kereső 
magánszemélyek 

Azonosító, 
elérhetőségi, 
tanulmányokra, 
szakmai 
tapasztalatra 
vonatkozó adatok 

- vezetéknév 
- keresztnév 
- e-mail cím 
- telefonszám 
- születési hely, 

idő 
- cím 
- tanulmányok 
- munkatapaszta-

lat 
- nyelvismeret 
- képmás 

Önéletrajz 
elkészítése és 
feltöltése a 
weboldalra 
alapvetően 
szükséges a 
munkát keresők 
részéről, hogy a 
munkáltatók 
megfelelő állást 
tudjanak kínálni 
számukra. 

Hozzájárulás 
alapján 
  
GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pont 

Hozzájárulás 
visszavonásáig, 
de legfeljebb az 
utolsó 
bejelentkezéstől 
számított 2 év 
(inaktivitás 
esetén). 

Közvetlenül az 
érintettől 

Nem kötelező, 
azonban elősegíti a 
szolgáltatások 
szélesebb körű 
igénybevételét, a 
munkáltatóval 
történő 
kapcsolatfelvételt. 

 
Munkaerő-keresés szolgáltatás a munkáltatók részére 
Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés 

célja 
Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
adatszolgáltatás 

Weboldalt használó 
munkát kereső 
magánszemélyek 

Azonosító, 
elérhetőségi, 
tanulmányokra, 
szakmai 
tapasztalatra 

- vezetéknév 
- keresztnév 
- e-mail cím 
- telefonszám 
- nem 

A munkáltatók a 
portál ezen 
funkciójának 
segítségével 
tudnak munkaerő 

Hozzájárulás 
alapján  
 
GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pont 

Hozzájárulás 
visszavonásáig, 
de legfeljebb az 
utolsó 
bejelentkezéstől 

Közvetlenül az 
érintettől 

Nem kötelező, 
azonban elősegíti a 
szolgáltatások 
szélesebb körű 
igénybevételét, a 
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vonatkozó adatok, 
érdeklődési kör 
leendő 
munkahelyet 
tekintve 

- születési dátum 
- lakóhely 
- tanulmányi ada-

tok 
- vezetői enge-

dély megléte és 
annak kategóri-
ája 

- nyelvismeret 
- munkaerőpiaci 

státusz 
- álláskeresés he-

lye 
- keresett mun-

kakörök 
- munkatapaszta-

lat 
- kompetenciák 

(szakmai, kulcs) 

igényüknek 
megfelelő munkát 
kereső 
felhasználókat 
keresni. 

számított 2 év 
(inaktivitás 
esetén).  

munkáltatóval 
történő 
kapcsolatfelvételt. 

 
Kompetencia-mérő kérdőívek kitöltése 
Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés 

célja 
Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
adatszolgáltatás 

mailto:ginop536@ofa.hu
http://www.ofa.hu/
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Weboldalt használó 
munkát kereső 
magánszemélyek 

Azonosító, 
elérhetőségi, 
kompetencia 
adatok. 

- név 
- szakmai kompe-

tenciák megne-
vezése (nem kö-
telező) 

- szakmai kompe-
tenciák szintje 
(nem kötelező) 

- kulcskompeten-
ciák megneve-
zése (nem köte-
lező) 

- kulcskompeten-
ciák szintje 
(nem kötelező) 

Kompetencia 
alapú 
állásközvetítés 
szolgáltatás 
igénybevételéhez 
szükséges. 

Hozzájárulás 
alapján  
 
GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pont 

Hozzájárulás 
visszavonásáig, 
de legfeljebb az 
utolsó 
bejelentkezéstől 
számított 2 év 
(inaktivitás 
esetén).  

Közvetlenül az 
érintettől 

Nem 

 
Kapcsolatfelvétel munkát keresővel 
Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés 

célja 
Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
adatszolgáltatás 

Weboldalt használó 
munkát kereső 
magánszemélyek 

Azonosító, 
elérhetőségi, 
tanulmányokra, 
szakmai 
tapasztalatra 
vonatkozó adatok, 

Munkát kereső 
adatai: 
- vezetéknév 
- keresztnév 
- e-mail cím 
- telefonszám 

A munkát kereső 
és a munkáltató 
fél az 
állásportálon 
keresztül fel tudja 
egymással venni a 

Hozzájárulás 
alapján 
 
GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pont 

Hozzájárulás 
visszavonásáig, 
de legfeljebb az 
utolsó 
bejelentkezéstől 
számított 2 év 

Közvetlenül az 
érintettől 

Nem, azonban az 
adatszolgáltatás 
hiánya a 
kapcsolatfelvétel 
akadályát képezheti. 

mailto:ginop536@ofa.hu
http://www.ofa.hu/
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érdeklődési kör 
leendő 
munkahelyet 
tekintve 

- nem 
- születési dátum 
- lakóhely 
- tanulmányi ada-

tok 
- vezetői enge-

dély megléte és 
annak kategóri-
ája 

- nyelvismeret 
- munkaerőpiaci 

státusz 
- álláskeresés he-

lye 
- keresett mun-

kakörök 
- munkatapaszta-

lat 
- kompetenciák 

(szakmai, kulcs) 

kapcsolatot és így 
mindkét fél 
igénye 
kielégítésre 
kerüljön. 

(inaktivitás 
esetén).  

Weboldalt használó 
munkáltatók 
kapcsolattartói 

Azonosító, 
elérhetőségi 
adatok 

Munkáltató ada-
tai: 
- vezetéknév 
-  keresztnév 
- telefonszáma 
- e-mail címe 

A munkát kereső 
és a munkáltató 
fél az 
állásportálon 
keresztül fel tudja 
egymással venni a 

Jogos érdek 
alapján 
 
GDPR 6. cikk (1) 
bek. f) pont 
 

A jogos érdek 
fennállásáig, de 
legfeljebb az 
utolsó 
bejelentkezéstől 
számított 2 év 

Közvetlenül az 
érintettől 

Nem, azonban az 
adatszolgáltatás 
hiánya a 
kapcsolatfelvétel 
akadályát képezheti. 

mailto:ginop536@ofa.hu
http://www.ofa.hu/
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- képviselt cég 
- beosztás   

 

kapcsolatot és így 
mindkét fél 
igénye 
kielégítésre 
kerüljön. 

 
(Az 
érdekmérlegelési 
teszt eredménye 
elérhető a 
„Munkáltatói 
regisztráció” 
résznél.) 

(inaktivitás 
esetén). 

 
 
 

Hírlevél küldés 
Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés 

célja 
Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
adatszolgáltatás 

Weboldalt használó 
munkát kereső 
magánszemélyek, 
munkáltatók 
kapcsolattartói 

Azonosító, 
elérhetőségi 
adatok 

- vezetéknév 
- keresztnév 
- e-mail cím 
- kapcsolattartók 
esetén a képviselt 
munkáltató neve  

 

Hírlevél küldése, 
melyből 
értesülhetnek az 
érintettek a 
projekttel 
kapcsolatos 
aktualitásokról, 
eseményekről, 
rendezvényekről 

Hozzájárulás 
alapján 
 
GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pont 

Hozzájárulás 
visszavonásáig, 
de legfeljebb az 
utolsó 
bejelentkezéstől 
számított 2 év 
(inaktivitás 
esetén). 

Közvetlenül az 
érintettől 

Nem, de egyébként 
nem küldhető 
hírlevél 

 
Call center 

mailto:ginop536@ofa.hu
http://www.ofa.hu/
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Érintett Adatkategória Személyes adat Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adat forrása Kötelező-e az 
adatszolgáltatás 

Weboldalt használó 
munkát kereső 
magánszemélyek, 
munkáltatók 
kapcsolattartói 

Azonosító, 
elérhetőségi, 
hanganyag 
tartalmával 
kapcsolatos 
adatok 

- telefonszám 
- hívást azonosító 
adat 
- hívás időpontja 
- beszélgetés rög-
zített hanganyaga 

Az adatokat 
panaszkezelés 
céljából, valamint 
minőségbiztosítás
i célból kezeljük. 

Jogi kötelezettség 
teljesítése 
érdekében 
 
GDPR 6.cikk (1) 
bek. c) pont 

Az adatokat a 
fogyasztóvédelem
ről szóló 1997. 
évi CLV. törvény 
rendelkezése 
szerint 5 évig 
megőrizzük. 

Közvetlenül az 
érintettől 

Igen 

 
A Honlap látogatásával kapcsolatos automatikus adatok: Az internetes kapcsolat fenntartása során a Honlap látogatója által használt böngészőprogrammal, domain 
névvel, a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok az Adatkezelő számítógépes rendszeré-
ben. Az Adatkezelő ezeket kizárólag a Honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel. 
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