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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez 

 

Név:    ……………………………….…………………………………………….. 

 

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

 

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

a személyes adatok védelméről szóló EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection 

Regulation) 6. és 7. cikkére tekintettel kijelentem, hogy az ANY Biztonsági Nyrt-hez benyújtott pályázati anyagommal 

kapcsolatban, mint Érintett önkéntes hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez. Ezzel 

összefüggésben tudomásul veszem és elfogadom a következőket: 

Az adatkezelő: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő), 1102 Budapest, Halom 

utca 5. Telefon: +361 431 1200, Fax: +361 431 1220. Email cím: info@any.hu. Az Adatvédelmi Tisztviselő dr. Iszály 

Mihály, elérhető az adatkezelő központi telefonszámán vagy az dpo@any.hu e-mail címen. Az adatkezelés célja: a 

Társaság jelenlegi nyitott álláshelyei és a jövőbeni új pozícióival kapcsolatos pályázati feltételeknek való megfelelés 

egyeztetése, ellenőrzése, a pályázatok elbírálásához és az eredményekről való kiértesítéshez szükséges információk 

megismerése, valamint ezen okokból való felhasználása. A kezelt adatok köre a személyi adatokra, kapcsolattartási 

adatokra és szakmai, valamint képzési adatokra terjed ki, valamint olyan adatokra, amit az érintett az önéletrajzában 

vagy más módon az adatkezelő tudomására hoz. Az adatkezelés módja és időtartama: a pályázatok meghirdetett 

pozícióra történő benyújtás esetén, a pozíció betöltését követő három hónap (próbaidő), adatbankba történő beküldés 

esetén a megőrzési idő 3 év. Az adatok a Társaság zárt és védett információs rendszerében illetve papíron kerülnek 

tárolásra. Az Adatkezelő információvédelmi eljárásai az ISO27001 szabvány szerint tanúsítottak. Az Adatkezelő az 

érintett adatait harmadik félnek nem továbbíthatja sem az EGT-n belül, sem azon kívül. Az érintett a benyújtást 

követően bármikor jogosult a róla a Társaságnál tárolt adatokról tájékoztatást kérni és jogosult az adatai javítását 

kérni, vagy azok egy részének kezelését a jövőre nézve megtiltani. Az érintett bármikor, indoklás nélkül jelen 

hozzájárulását visszavonhatja, kérheti az adatkezelés megszüntetését, kezelt adatai teljes törlését. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal lehet élni az adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselőnek címzett 

megkereséssel. Fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,  Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 

391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 

Dátum: .......................................………   Aláírás: ……………………………………………… 
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