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TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

Pályázó neve: 

Születési hely, időpont: 

Anyja neve: 

TAJ szám: 

Mobil telefonszám: 

Lakcím: 

 
1. Tájékoztatom, hogy az OTP Bank Nyrt., mint lehetséges munkáltatója a 2012.évi I. törvény a 

munka törvénykönyvéről (továbbiakban Mt.) 51.§ (4) bekezdése, valamint 33/1998.NM rendelet 
4.§.(1) bekezdésében meghatározott munkaviszony létesítéséhez szükséges munkaköri orvosi 
alkalmassági vizsgálat megszervezése (időpont- és helyszínegyeztetés, valamint a vizsgálat 
lebonyolítása) érdekében és céljából átadja az alábbi adataimat a Budai Egészségközpont Kft. 
részére és az ezen adatszolgáltatás teljesítése céljából történő kezeléséhez az alábbiak szerint: 

 
- Titulus 
- Vezetéknév, Keresztnév 
- Nem (Férfi/Nő) 
- Születési dátum 
- Lakcím 
- TAJ szám 
- mobil telefonszáma 
- Foglalkozás egészségügyi kategória 
- Munkakör 
- FEOR 
- Belépés dátuma 
- OTP Szervezeti egység megnevezés (Divízió/Régió – Igazgatóság/Fiók) 

 
Belépés után kiegészítés: 

- Telephely 
- Munkahelyi vezetékes és mobil telefon 
- Munkahelyi E-mail cím 

 
2. Az adatkezelés időtartama: 

 
Amennyiben a pályázóval munkaviszony létesítésére nem kerül sor, a fentiek szerint kezelt 
adatok a hatályos vonatkozó jogszabályok szerint törlésre kerülnek. Amennyiben a pályázóval 
munkaviszony létesítésére kerül sor, a fentiek szerint kezelt adatai a 12/2017.-IBE-1014. sz. Az 
OTP Bank Nyrt. Munkavédelmi Szabályzata című vezérigazgatói utasításban foglaltak alapján és 
ideig kerülnek tárolásra. 
 

3. A személyes adatok címzettjei: 
 
Budai Egészségközpont Kft.. (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 8., telefon: +36 1 489 5200); 
önálló adatkezelő 
 
Személyes adatait csak az OTP Bank Nyrt. és a Budai Egészségközpont Kft. azon munkavállalói, 
megbízottjai ismerhetik meg, akik a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat megszervezésében 
és lebonyolításában részt vesznek. 
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4. Az adatkezelés jogalapja: 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) értelmében a jelen adatkezelés jogalapja 

a szerződés teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.) 

 

5. Tájékoztatom, hogy jogosult az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, valamint élhet az 

adathordozhatósághoz való jogával.  

 

A Bank által végzett adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival a Bank 

adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. 

 

Ha úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, 

jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  

 

Honlap: http://naih.hu/;  

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  

 

A jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a 

perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per a lakóhelye vagy tartózkodási helyeszerinti törvényszék 

előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: 

http://birosag.hu/torvenyszekek). . A jogérvényesítés részletes szabályait egyebekben az Általános 

Adatvédelmi rendelet és az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény tartalmazza.  

 

Továbbá jogában áll a panasznak a saját nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás 

lefolytatásával, valamint – ha jogszabály ezt lehetővé teszi – a kártérítési jogának az Ön nevémben 

történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a 

magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek 

szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában 

biztosított védelme. 

 

6. OTP Bank Nyrt. elérhetőségei: 

 

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg. 01-10-041585; postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 

Budapest; e-mail címe: informacio@otpbank.hu; telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666; honlap: 

www.otpbank.hu; adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Asztalán Csaba; postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 

9.; e-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu   

  

A fenti Tájékoztatót elolvastam és megértettem. 

 

 

Dátum: ……………………….., 2019. év …………………. hónap …………….nap 

 

 

 

        ……………………………… 

         Pályázó neve 
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