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1.

Adatkezelési tájékoztató

A Humánia HRS Group Zrt., mint Adatkezelő számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség a
www.alljmunkaba.hu weboldalt használó, azon állásajánlatokra jelentkezők által rendelkezésre
bocsátott személyes adatok védelme. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a www.alljmunkaba.hu
weboldal, a továbbiakban: Weboldal látogatóit, regisztrálóit, jelentkezőit, a Hírlevél olvasóit, valamint
az Álljmunkába.hu Facebook oldal(ak) kedvelőit e felületek (továbbiakban együttesen: elektronikus
csatornák) működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az
adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és
gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és
technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Az elektronikus csatornák használatával, valamely szolgáltatásainak, alkalmazásainak
igénybevételével, így kifejezetten a regisztráció és az ahhoz kapcsolódó SMS szolgáltatás
igénybevételével Ön, mint Felhasználó
▪

a Regisztrálok/ Jelentkezem/Elküldöm,

gombra való klikkeléssel hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési
tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.
Az álljmunkába.hu állásportál célja, hogy lehetőséget teremtsen a munkaerőpiac aktív és passzív
munkavállalóinak arra, hogy a Humánia HRS Group Zrt-vel szerződéses jogviszonyban álló
partnereinél munkaerő-kölcsönzés keretében vagy közvetítés útján új állásajánlatokra találjanak és új
állásajánlatokat kapjanak, ezen állásokra jelentkezzenek, továbbá segítse ezen személyek munkaerőpiaci elhelyezkedését.

I.

Adatkezelők

Adatkezelő, adatfeldolgozó:

Humánia HRS Group Zrt.
továbbiakban Adatkezelő, Adatfeldolgozó

Székhelye:
Nyilvántartási száma:
Adószáma:
Adatkezelés nyilvántartási száma:
Weblap:

1118 Budapest, Előpatak utca 78.
01-10-047232
23693375-2-43
NAIH-78844/2014
www.humaniahrsgroup.hu

Ügyfélszolgálat:
+36 (1) 248-2010
info@humaniahrsgroup.hu
továbbiakban Adatkezelő.
Adatfeldolgozó:

Dream Interactive Kft.

Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószáma:
Adatkezelési nyilvántartási száma:

1027 Budapest, Medve utca 24. I/1.
01-09-694287
12598582-2-41
NAIH- 57846

Ügyfélszolgálat:
+36 (1) 225 3999
hello@seeme.hu
és
Adatfeldolgozó:

Netpositive Kft.

Székhely:

2021 Tahitótfalu, Pataksor u. 48.
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Adószáma:
Cégjegyzékszám:

12643565-2-13
13-09-104997

Ügyfélszolgálat:
Tel.: +36-1-2669043
Fax: +36-1-2669043
E-mail: info@netpositive.hu
továbbiakban Adatfeldolgozók.
II.

Fogalmak

Az Adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény) értelmező
rendelkezései között meghatározott fogalmak, az Európai Parlament és Tanács 2016/679
rendeletében (General Data Protection Regulation, továbbiakban: GDPR), valamint a Felhasználási
feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
Az Info törvény és a GDPR értelmében:
érintett: a weboldal látogatója, a weboldal egyes funkciót használó, különösen az oldalra regisztráló
természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, egy vagy
több tényező alapján azonosítható természetes személyhez kapcsolódó adat;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelése, amely során a személyes adatokat valamely
természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelése során kap az adatkezelő,
különös tekintettel a szakmai érdeklődési körre és a munkavállalási szándék helyére;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;
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adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.
kötelező adatkezelés: azt európai uniós norma, jogszabály – vagy jogszabály felhatalmazása
alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból
elrendeli.
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
III.

Adatkezelés elve

Az Adatkezelők a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal –
így különösen az Info. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós
jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően
kezelik.
IV.

Adatkezelés jogalapja

Az elektronikus csatornák működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a
személyes adatok felvétele és kezelése az Érintett előzetes tájékoztatásán és önkéntes
hozzájárulásán, illetve – ha jogszabály azt kötelezővé teszi – jogszabály rendelkezésén alapul.
Az Érintett a hozzájárulást a weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásával, illetve a weboldalon
elérhető regisztrációs, jelentkezési és visszahívás kérési funkciók használatának kezdeményezésével
elfogadja és hozzájárul, hogy adatait az Adatkezelő kezelje, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adatok önkéntes szolgáltatása.
A weboldal egyes elemei csak regisztrációt követően vállnak elérhetővé. Amennyiben az Érintett
akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi és
elfogadja, hogy nem fér hozzá a weboldal egyes szolgáltatásaihoz. Amennyiben az Érintett a
regisztráció és jelentkezés esetén részére megküldött egyedi SMS azonosítót az SMS-ben
meghatározott határidőig nem rögzíti a weboldalon, úgy azzal tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
szolgáltatás egyes elemeihez nem fér hozzá, és az adatait az adatkezelő részére nem juttatja el.
Az Érintett hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve
marketing célú megkereséshez (pl. SMS Hírlevél) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor
korlátozás és indoklás nélkül visszavonható az adatkezelőtől.
Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, így az Érintett
szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Kérjük, és javasoljuk, hogy a
weboldalt csak a 16. életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. A 14. életévét
betöltött, de a 16. életévét be nem töltött személy jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes
képviselő hozzájárulása szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy
jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az
Érintett, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A
weboldalt az Érintett saját álláskeresése céljából veszi igénybe, ellenkező esetben az Érintett szavatol
azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett
személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó
jogi kötelezettség (így különösen a adózási és számviteli kötelezettség, Partnerek felé fennálló
szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének
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érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
Kezelt adatok köre

V.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel.
Az Adatfeldolgozó az Érintett
•
•
•
•

nevére
telefonszámára
az Érintett egyedi regisztrációs megerősítő kódra, az egyes jelentkezéshez kapcsolódó
megerősítő kódokra
egyedi az Adatkezelő részéről továbbított szöveges üzenetekre

vonatkozó személyes adatokat jogosult kezelni és felhasználni az Érintett hozzájárulásával.
Az Adatkezelő az Érintett
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

nevére
telefonszámára
nemére
életkorára
születési évére
lakhely (ország, település)
munkavállalási szándék helyére (megyék, városok)
munkavállaló mobilitási hajlandóságára
preferált munkaköreire
preferált szakterületeire
végzettségi/képzettségi szintjére
érintett státuszára (visszahívást kért, regisztrált, munkavállaló, kilépett)
az Érintett egyedi regisztrációs megerősítő kódját, az egyes jelentkezéshez kapcsolódó
megerősítő kódokat
e-mail címére

továbbá az Érintett szabad adatközlési szándéka alapján az Érintett
▪

az Üzenet szövegében megadott adataira

vonatkozó személyes adatok körét jogosult kezelni és felhasználni az Érintett hozzájárulásával.
Az Adatkezelő jogosult az adatkezelés során keletkezett elektronikus üzeneteket is felhasználni az
adatkezelés céljának megfelelően, jelen Adatkezelési tájékoztató és Felhasználási Feltételekben
foglaltak szerint.
VI.

Adatkezelés célja

Az Érintett adatait az Adatkezelő azzal a céllal használja fel, hogy saját adatbázisában elhelyezze,
kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd munkavégzési
lehetőség felajánlása céljából felhasználja azokat.
Az Érintett személyes adatai kezelésének célja, hogy az Érintett a számára a tevékenységi körünkbe
tartozó legmegfelelőbb aktuális álláslehetőségekről információt és megkeresést kapjon és ezen
lehetőségekre közvetlenül felvehesse a kapcsolatot az Adatkezelő munkavállalóival/megbízottjaival,
az Érintett munkaerőpiacon történő jelenlétének eredményes segítése, elhelyezése, valamint, hogy az
Adatkezelő a legmegfelelőbb munkavégzési lehetőséget és helyet ajánlhassa fel számára. Ennek
keretében az adatkezelés célja különösen: az Érintettek azonosítása, a többi Érintettől való
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megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; az
Érintettel való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés.
Az Adatkezelő a megadott adatokat jogosult statisztikai és egyéb szolgáltatásai fejlesztésének céljából
felhasználni. Különösen, de nem kizárólagosan jogosult vizsgálni az Érintettek által megadott
információk alapján, hogy a munkavállalók mobilitása hogyan változik, jellemzően milyen
munkalehetőségek érdeklik az Érintetteket, az jelentkezők részéről milyen átlagkereset az elvárás,
jelentkezők milyen arányban állnak munkába, melyek a legkeresettebb munkalehetőségek,
végzettségüknek megfelelő szintű munkalehetőségre jelentkeznek-e, mely földrajzi területekre
jelentkeznek, és mely földrajzi területekről jelentkeznek adott állásajánlatokra, álláskeresési aktivitás,
egy adott felhasználó hány álláshirdetésre jelentkezik (álláskeresési aktivitás), stb. Továbbá az
Érintettek személyes adatait az Adatkezelő jogosult piackutatás, nyereményjáték, egyéb reklám
tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresésre is felhasználni.
Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a kezelt adatokat nem használhatja. Az Adatkezelő az
Érintett adatait egymás között azonban egymástól függetlenül működő adatbázisok között
mozgathatja, amennyiben az Érintett adatait jelen nyilatkozatban meghatározott célból kezeli.
Az Érintett erre vonatkozó külön hozzájárulása alapján Adatkezelő Érintett részére a szolgáltatásával,
aktualitásaival kapcsolatban tájékoztatót (SMS Hírlevelet) küld.
VII. Profilalkotás és automatizált döntéshozatal
Adatkezelő az Érintettől kapott adatok alapján automatikus profilalkotást végez, annak érdekében,
hogy az Érintett számára a leginkább megfelelő munkavégzési lehetőségeket ajánlja fel. Az Érintett az
Adatkezelő általi profilalkotáshoz a jelentkezés vagy regisztráció gombra való kattintással kifejezett
hozzájárulását adja.
Az automatizált döntéshozatal során a megadott személyes adatok alapján csak azokkal a
munkavégzési lehetőségekkel keresi meg Adatkezelő az Érintettet, amelyek számára az álatal
megadott információk alapján relevánsak lehetnek.
Az Érintett jogosult kérni az alapadatai módosítását személyesen az Adatkezelő irodáin, vagy e-mail
útján az info@humaniahrsgroup.hu e-mail címre teheti meg.
Az Érintett profilalkotása során az Adatkezelő nem zárol az Érintett elől munkalehetőségeket, így az
Érintett jogosult olyan munkalehetőségekre is jelentkezni, amelyekről értesítést a profilalkotás során
kapott eredmény miatt nem kapott.
Érintettről alkotott profillal és az automatizált döntéshozatal nem terjed ki arra, hogy mely
személyekkel lép munkaviszonyba az Adatkezelő, az adott pozíciók létszámfeltöltése egyedi, emberi
döntéshozatal során kerülnek elbírálásra.
Érintett az automatizált döntéshozatal ellen az Adatkezelő e-mail címére (info@humaniahrsgroup.hu)
küldött kérelmével kérhet emberi beavatkozást a döntéshozatalba, kifogást nyújthat be a
döntéshozatal ellen, valamint kifejezheti álláspontját az automatizált döntéshozatalról.
VIII.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Érintettel kapcsolatosan kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő/Adatfeldolgozó belső
szabályzataiban meghatározott munkatársak külön-külön meghatározott jogosultsági körök mentén
meghatározott korlátozásokkal és titoktartási felelősség mellett ismerhetik meg.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köréről
info@humaniahrsgroup.hu e-mail címre küldött kérés útján.

IX.

bővebb

tájékoztatást

kérhető

az

Adatfeldolgozás
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Az Érintett regisztrációs folyamata során nevét és telefonszámát adatfeldolgozóként a Dream
Interactive Kft. önállóan kezeli, mely adatok kezelésére saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezik,
az ott kezelt adatokért a Humánia HRS Group Zrt. felelősséggel nem tartozik. A Dream Interactive
Kft., mint adatkezelő és adatfeldolgozó az általa kezelt személyes adatokat továbbítja a Humánia HRS
Group Zrt. részére. A regisztrációt követően megadott személyes adatok közvetlenül a Humánia HRS
Group Zrt. –hez kerülnek.
Az Érintett személyes adatait a Netpositive Kft, mint adatfeldolgozó annyiban kezeli, hogy az
Adatkezelő szervereire biztonsági mentéseket hajt végre.
Adatkezelés időtartama

X.

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintett hozzájárulásától az Érintett adatainak törlése
iránti kérelmének/ hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 10 évig jogosult kezelni.
Az Adatkezelő az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a
jogszabályban meghatározott határidő leteltét követő 2 éven belül törli – a még folyamatban lévő
ügyekben keletkezett levelezések kivételével.
Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

XI.

Az I. pontban meghatározott többes adatkezelésre tekintettel kérjük az Érintettet, hogy
információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos, jelen pontban és a
jogszabályokban meghatározott jogai érvényesítése céljából kérelmét mind az Adatkezelő,
mind az Adatfeldolgozó I. pontban meghatározott elérhetőségére szíveskedjen megküldeni.
Érintett az adatlap kitöltése során megadott adatok módosítását az info@humaniahrsgroup.hu email
címre küldött levél útján tudja jelezni az Adatkezelő felé.
Érintett jelen tájékoztató I. pontjában rögzített Adatfeldolgozók adatkezelése ellen az ott
meghatározott elérhetőségek valamelyikén jogosult jelezni, hogy adatai további kezeléséhez a
hozzájárulását visszavonja, vagy azt kívánja zároltatni, töröltetni, vagy tiltakozni kíván az adatkezelés
ellen.
Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy amennyiben az Érintett adatainak módosítását, törlését
kéri vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy Adatkezelő e jogokból származó kötelezettségét, így
különösen, de nem kizárólagosan az adat törlését, zárolását, átadását díjmentesen végzi el az Érintett
számára.
Érintett – az ún. ktelező adatkezelés kivételével –az info@humaniahrsgroup.hu email címre küldött
levél útján kérheti személyes adatai törlését az Adatkezelőtől. Az Érintett személyes adatait az érintett
kérelme nélkül is törli az Adatkezelő, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az
adatok tárolásának jelen tájékoztatóban meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves
– és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Törlés
helyett az Adatkezelők zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt
személyes adatot kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely
a személyes adat törlését kizárja.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak
ügyfélszolgálati email címre küldött levél útján,
▪

▪
▪

kezelése

ellen

az

info@humaniahrsgroup.hu

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik; valamint
valamely, a törvényben meghatározott egyéb esetben.
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Ha az Adatkezelő/Adatfeldolgozó az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az
adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatát korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az adatkezelést törvény rendelte el, az Adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, viszont a
személyes adatot nem továbbítja, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát
megállapította.
XII. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelőnek átadott személyes adatait
tagolt, széles körben használt formátumban adja át az Érintettnek, vagy Érintett által megnevezett
adatkezelőnek.
XIII.

Tájékoztatás kérése

Az Érintett bármikor jogosult írásban tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról az info@humaniahrsgroup.hu email címen. Érintett az Adatkezelési tájékoztató
elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő – amennyiben Érintett az e-mail címét megadta - emailben tegyen eleget tájékoztatási kötelezettségének.
Az Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, az adott szolgáltatással
összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg
a kért tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő Érintett a folyóévben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
költségtérítés állapítható meg.
Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos
célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
XIV.

Igényérvényesítés

A korábban az Adatkezelő részére megadott telefonszámról/e-mail címről érkezett igényt az
Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb telefonszámról/e-mail címről, valamint
írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – az Adatkezelő vagy
jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta Érintetti minőségét.
Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az
adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó,
valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel
kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának
megfelelő igazolása mellett.
Az Érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat személyes bemutatásával illetve másolatának az
info@humaniahrsgroup.hu ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely
közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval
fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.
XV.

Jogérvényesítési lehetőségek
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Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes
törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi
Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu , +36- 1-3911400,
www.naih.hu).
XVI.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a
szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintett által megadott, illetve
hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
XVII.

Naplózási adatok

Az Adatkezelő statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a
weboldal működése és ellenőrzése érdekében a hibaeseményeket folyamatosan naplózza továbbá
adatbázisban menti a regisztrációs dátumokat.
XVIII.

Cookie

A Weboldal megfelelő működéséhez az alábbi cookie-k(sütik) használatára kerül sor:
▪

A hitelesítési munkamenet süti (PHP session cookie) a weboldal alapvető működéséhez
szükséges, ez biztosítja az azonosított böngésző-szerver kapcsolatot a weboldal használata
során, ezáltal lehetővé téve olyan kényelmi funkciókat a Felhasználó számára, mint például az
űrlap hiányos kitöltése esetén figyelmeztető üzenetekkel visszakapott űrlap oldalon a már
megadott adatok visszatöltését a mezőkbe. Ezen süti érvényességi ideje kizárólag a
Felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

▪

A weboldal sütit használ annak érdekében, hogy a süti használatára figyelmeztető üzenet ne
jelenjen meg ismét egy böngészőben, ha a Felhasználó a sütik használatát elfogadta, és a
Rendben gombra kattintott. Ez a süti azt az információt tárolja, hogy a Felhasználó az adott
böngészőben elfogadta-e a sütik használatát.

Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.
A böngésző cookie alkalmazása a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával
visszautasítható, melyekhez segítséget nyújtanak az alábbi linkek.
Mozilla Firefox böngésző alkalmazása esetén:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Google Chrome böngésző alkalmazása esetében:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Safari böngésző alkalmazása esetén:
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=hu_HU&locale=hu_HU
XIX.

Külső közvetítő szolgáltatók

Az Adatkezelő tevékenysége keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon
megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl.
Facebook) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját
felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. A szolgáltatások keretébe beágyazott,
de külső szolgáltató által fenntartott szolgáltatások vonatkozásában szintén az adott szolgáltatás
üzemeltetője jár el adatkezelőként.
Az Adatkezelő Humánia HRS Group Zrt. Álljmunkába.hu nevű Facebook oldalán elérhető
alkalmazások telepítése esetén a telepítés során a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban
meghatározott személyes adatokat bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az Érintett önkéntes
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hozzájárulása alapján a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. Amennyiben
valamely Facebook alkalmazás jelen tájékoztatóra utal, az Adatkezelési Tájékoztató megfelelően
irányadó az Adatkezelő adatkezelésére, egyebekben a Facebook szolgáltatáson belüli adatkezelésre
(pl. applikáció törlése, hozzászólás, stb.) a Facebook adatvédelmi irányelvei irányadók.
Az alkalmazások törlése a Facebook felhasználói beállítások között az alkalmazás menüpontban
(http://www.facebook.com/settings?tab=applications) kezdeményezhető. Az Adatkezelő valamely
Facebook alkalmazásának törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve
marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.
XX.

Web analitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

Az Adatkezelő a Weblap működéséhez külső web analitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz
igénybe, amelyek az Adatkezelőtől függetlenül végzik tevékenységüket.
Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google
Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak
érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat
(beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc.
átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az
adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a
Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a
Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a
Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra
elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a
Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google
Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre
szabásáról
további
hasznos
információk
találhatóak
az
alábbi
honlapon:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.
Az Adatkezelő hirdetés-kiszolgálóként igénybe veszi az Adverticum Zrt. szolgáltatásait, amelyekről és
az Adverticum adatkezeléséről a http://www.adverticum.hu/ oldalon található további információ.

2.

I.

Felhasználási Feltételek

A felhasználási feltételek tartalma

1.
A jelen Felhasználási Feltételek a Humánia HRS Group Zrt. (1118 Budapest, Előpatak u. 78.;
e-mail: info@humaniahrsgroup.hu , a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett alljmunkaba.hu
(https://www.alljmunkaba.hu/) weboldalon, a kiküldött Hírlevelekben, valamint a Humánia HRS Group
Zrt. Álljmunkába.hu Facebook oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
(továbbiakban együtt: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
2.
Felhasználónak minősül a Weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a www.alljmunkaba.hu
bármely szolgáltatását igénybe veszi, továbbá a Hírlevél feliratkozója, valamint a Facebook oldal(ak)
kedvelője, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi,
elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
3.
A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba
foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.
4.
A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás
formájában a https://www.allljmunkaba.hu oldalon, hírként tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást
követően bármely Szolgáltatásrész használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.
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5.
Bármely, alljmunkaba.hu-tól különböző
alljmunkaba.hu-hoz kapcsolódó szolgáltatására
szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

weboldal (Facebook.com, Google, stb.), a
az adott weboldal keretén belül közzétett

6.
Az elektronikus csatornák működésére és a használatával a Szolgáltató és a Felhasználó
között létrejövő szerződésekre Magyarország hatályos jogszabályai irányadóak azzal, hogy a kollíziós
normák nem alkalmazandóak, és a magyar, illetve a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti
joghatóság kerül kikötésre.

II.

A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1.
A Szolgáltatás célja, hogy a lehetőséget teremtsen a felhasználók részére, hogy új
állásajánlatokra találjanak a Szolgáltató partnereinél.
2.
A Felhasználó Regisztrációval automatikusan feliratkozik rendszerüzenetek formájában
küldött SMS Hírlevél továbbá külön hozzájárulás megadása esetén Hírlevél fogadására. A Hírlevél
híreket tartalmaz. A Hírlevélről történő leiratkozás a Hírlevél alján található link lekattintásával,
valamint a Szolgáltatónak küldött elektronikus vagy postai levélben lehetséges. A Felhasználó a
Regisztrációval automatikusan feliratkozik az SMS (mobil marketing) -ben történő marketing
megkeresésekre.
3.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az elektronikus csatornák bármely tartalmi elemét bármikor
előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát,
működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat
helyezzen el.

III.

Egyéb rendelkezések

1.
Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen
Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás
üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy
amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
2.
A Szolgáltatás, valamint az elektronikus csatornákon elérhető tartalom szerzői jogi védelem
alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a
Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson,
képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a
személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl
semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli
engedélyének hiányában.
3.
A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a
Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható.
Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően,
vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a
szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez
az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

IV.

Felelősség

1.
Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a
Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető
valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért,
adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem

Kiadás: 1

Érvényes: 2018. március 19-től

Oldal: 11/12

Adatkezelési tájékoztató és Felhasználási Feltételek

__________________________________________________________________________________
felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért,
ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás,
bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy
programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
2.
A Weboldal használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott
adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
3.
A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként
okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű
vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
4.
Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik
személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt
illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést
megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a
Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

V.

A Szabályzat hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül
megszüntesse, amely esetben a jelen Szabályzat automatikusan hatályát veszti.
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