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NYILATKOZAT  
 
SZEMÉLYES ADATOK / ÖNÉLETRAJZ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ 
 
 
I. Jelentkező azonosító adatai és elérhetősége: 
 

Név: 
 

Értesítési 
cím: 

 

Telefonszám: 
 

Email cím: 
 

  
II. Jelentkező nyilatkozatai: 
 
 

1. Személyes adataim megadásával jelentkezem a Profigram Zrt. (1117, Budapest, 
Infopark, Gábor Dénes u. 4/C, 6.em) kezelésében lévő önéletrajz nyilvántartásba az 
alábbi tevékenységi körben. 

 
Megpályázott pozíció:: 

 

 
 

 
 

2. A jelen nyilatkozathoz az alábbi dokumentumo(ka)t csatoltam: („X”-szel jelölje!) 
 
 

szakmai önéletrajz 
 
munkaszerződéshez szükséges személyes adatok 
 
motivációs levél (kísérő levél) 
 
iskolai végzettséget/szakképzettséget, nyelvismeretet és egyéb tanfolyami végzettséget 
igazoló dokumentumok másolata 

 
 
3. Jelen nyilatkozat aláírásával a Profigram Zrt. által adott részletes és világos 

tájékoztatásra alapítottan, önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Profigram Zrt. 
nyilvántartásába a jelentkezésem során, általam önként megadott/átadott személyes és 
különleges adataimat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 

 
 

X
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Alulírott kijelentem, hogy a Profigram Zrt. részére megadott adatokkal kapcsolatos 
adatkezelésről szóló tájékoztatót megismertem, adataimat önkéntesen hoztam a Profigram 
Zrt. tudomására, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Profigram Zrt. adataimat jelen nyilatkozatban 
meghatározott célból a célhoz szükséges mértékben az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról – mindenkor hatályos - törvény és a GDPR rendelkezéseinek 
végrehajtásához szükséges mértékben és módon kezelje. 
 
 
 
III. Adatkezelési tájékoztató 

1. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a jelentkező/nyilatkozattevő 
önkéntes hozzájárulása és az adatkezelő jogos érdeke. 

2. Az adatszolgáltatás célja, hogy a Profigram Zrt.-hez - mint munkáltatóhoz - 
jelentkezők számára biztosítsa a kvalifikált munkaerő kiválasztásának lehetőségét a 
Munka törvénykönyve által meghatározott munkaviszonnyal kapcsolatos szabályok 
betartása mellett. 

3. A nyilvántartásba jelentkezéssel összefüggően megadott adatokat és az átadott 
dokumentumokat a Profigram Zrt. a nyilatkozat kézhezvételétől számított egy évig 
kezeli. Az adatkezelés időtartamának lejártát követően külön nyilatkozat nélkül, vagy 
ezt megelőzően bármikor a munkavállalónak írásban érkezett kérésére az adatokat a 
nyilvántartásból és az azt támogató informatikai rendszerből törölni kell.   

4. Az adatokat az adatkezelő a Profigram Zrt. az adatkezelés céljának megvalósításában 
illetékes munkatársai ismerhetik meg (a munkaerő toborzását és kiválasztását végző 
munkatársak, az érintettnek a betöltendő állásra történő felvételéről döntő leendő 
szervezeti egység vezetője és a munkáltatói jogkörgyakorló ismerheti 
meg, illetéktelennek, más szervezetnek vagy személyeknek nem továbbítja.  

5. A nyilatkozattevő a nyilatkozatot és a csatolt dokumentumokat a nyilvántartásba a 
Profigram Zrt. (1117, Budapest, Infopark, Gábor Dénes u. 4/C, 6.em) címezve, vagy 
elektronikusan a hr@profigram.hu e-mail címre juttathatja el. 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatban a nyilatkozattevő az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról – mindenkor hatályos - törvény és a GDPR 
rendelkezéseiben foglalt jogait gyakorolhatja, és jogorvoslati lehetőséggel élhet. 

 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022…… 
 
 
 
 
                                                                                               ……………………………………… 

    (jelentkező saját kezű aláírása) 
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