ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelésre általánosságban a Szervezet, mint a KÉSZ Holding ZRt.
adatkezelési tájékoztatója (elérhetősége: https://www.kesz.hu/adatkezelesi-tajekoztato) alkalmazandó,
beleértve az adatbiztonság érdekében tett intézkedéseket, a felhasználókat az adatkezelés tekintetében
megillető jogokat és egyéb kérdéseket is. A jelen adatkezelési tájékoztató és a Szervezet weboldalán
(https://www.kesz.hu/adatkezelesi-tajekoztato) feltüntetett Adatkezelési Tájékoztató együttesen
képezik a teljes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást.
A https://www.kesz.hu/bimosztondij weboldalon meghirdetett BIM Ösztöndíj Programmal kapcsolatos
pályázati felhívásra történő jelentkezéssel az érintett (továbbiakban: Érintett) kifejezetten elfogadja,
hogy személyes adatokat ad át a Szervezet részére, amely az adatvédelmi szabályok keretein belül
felhasználja és tárolja.
Jelen tájékoztatási kötelezettség az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikke szerinti
tájékoztatásnak minősül.

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei
KÉSZ Holding ZRt.
székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 6.
E-mail cím:
office@kesz.hu
2. Az adatvédelmi felelős elérhetőségei
Az adatvédelmi felelős a következő címen érhető el:
Dr. Bálint Orsolya
1095 Budapest, Mester utca 87.
adatvedelem@kesz.hu
3. Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes
hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás), amelyet a jelentkezés benyújtása előtt
a ,, Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót, továbbá hozzájárulok adataimnak a
jelentkezéssel összefüggő Adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.” elnevezésű check
box bejelölésével és a pályázat beküldésével ad meg.
4. Az adatkezelés célja
Pályázati felhívás útján a BIM Ösztöndíj Programra (továbbiakban: Program) történő jelentkezés.
A Szervezet nyilvántartja és kezeli az Ön által pályázati eljárás során megadott adatokat. Az adatkezelés
célja a beérkezett pályázatok feldolgozásához, a pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez,
a pályázatok el- bírálásához és az eredményekről való kiértesítéshez szükséges információk
megismerése.
5. A kezelt adatok köre
- személyazonosító adatok (név, születési hely, idő)
- oktatási intézmény neve/kar/szak, az oktatási intézményben végzett tanulmányi eredmény súlyozott
átlaga
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- kapcsolattartási adatok (telefonszám és e-mail cím)
- önéletrajz, motivációs levél valamint leckekönyv adatai (minden olyan adat, amelyet az érintett
pályázó az önéletrajzban, motivációs levélben szerepeltet).
6. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve az Érintett által megpályázott Programban történő
részvételről történő döntés meghozataláig.
Az Érintett a fentiek szerint adott hozzájárulását az adatkezeléshez bármikor visszavonhatja a
Szervezet részére küldött e-mailjében: adatvedelem@kesz.hu
7. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
KÉSZ Consulting Kft. HR osztálya
8. Tájékoztatás az érintett jogairól
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
személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését (GDPR 16. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt
indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a
törléshez való jog).
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18.
cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az
adatkezelő általi vizsgálat idejére.
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk).
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy
panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk). Az érintett ezt a jogot a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti
hatóságnál érvényesítheti.
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Az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

