ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Látogatónk!
A JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. (1094 Budapest, Angyal utca 24.; a továbbiakban: Adatkezelő) az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §a szerint, valamint az általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján tájékoztatjuk az
adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett), hogy a www.job.hu, www.jobgroup.hu,
www.karrier.job.hu, honlapon látogatása és regisztrációja során megadott, valamint az Adatkezelő bármely
más elérhetőségére a Felhasználó által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért adatait
miként kezeli és milyen garanciákat alkalmaz az adatok biztonságos feldolgozása során.

1.

SZERVEZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az adatkezelő neve

JOB Személyzeti Tanácsadó Kft.

Az adatkezelő címe

1094 Budapest, Angyal utca 24.

Az adatkezelő elérhetőségei

E-mail: job@job.hu
Honlap: www.job.hu
Telefon: +36 1 239 9922
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2.
2.01

KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Személyes adatok
Álláspályázat
név;
anyja születési neve;
születési helye és ideje;
lakcíme;
adóazonosító jele;
végzettsége és végzettséget
igazoló okirat száma; e-mail cím;
telefonszám;
önéletrajzban megadott további
adatok;
képmás;
Kapcsolatfelvételi űrlap
Név, e-mail / elérhetőség, üzenet
tárgya és szövege
Karrier portál regisztráció
Vezetéknév, Keresztnév, E-mail
cím, Jelszó, Önéletrajz (feltöltése
opcionális)
Facebook, Linkedin azonosító
(egyszerűsített regisztráció)
Karrier portál személyes fiók
Regisztrációnál megadott adatok,
Születési dátum, Idegennyelv
ismeret, munkahelyi tapasztalat,
nem, legmagasabb iskolai
végzettség
Opcionális:
Születési név; Értesítési cím;
Telefonszám; Felsőfokú iskolai
végzettség; Idegennyelv ismeret
nyelve, foka; Korábbi és aktuális
munkakörök kezdési időpontja,
Cég neve, Pozíció megnevezése;
Profilkép; Önéletrajzok; Preferált
szakterület; Elvárt minimum havi
nettó fizetés; Vezetői engedély;
Saját autó

Cél

Jogalap

Adatkezelő által nyújtott
szolgáltatás (munkaerő
kölcsönzés, illetve
munkaerő-közvetítési
szolgáltatások)
teljesítése

Az adatkezelés
időtartama

Hozzájárulás
visszavonásáig1

Kapcsolatfelvétel,
kommunikáció

Felhasználói fiók
létrehozása,
álláspályázatok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a)
pontja alapján, Érintett előzetes
tájékoztatáson alapuló önkéntes
és kifejezett hozzájárulása

Felhasználói profil
kezelése, állásokra
történő jelentkezés,
kapcsolattartás
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Felhasználói fiók
törléséig vagy
hozzájárulás
visszavonásáig1

1

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fent megadott elérhetőségeinken e-mailben, telefonon vagy akár
postai úton is. Regisztrációjának törlését személyes fiókjában indíthatja el.

3.

AZ ADATOK BIZTONSÁGA

Társaságunk mindent megtesz a személyes adatok védelme érdekében, hogy a tudomására jutott
információkat, személyes adatokat bizalmasan kezelje, azokat illetéktelen, ill. harmadik személyek tudomására
ne hozza, s tegyen meg minden ehhez szükséges intézkedést.
Szervezetünk elkötelezett az adatbiztonság mellett, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megtesszük azokat az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket
is – amelyek lehetővé teszik, hogy személyes adatai biztonságban legyenek (pld. vírusvédelem, tűzfal
alkalmazása, belépési/adatkezelési jogosultságok szabályzása stb.). A jogosulatlan hozzáférés vagy közzététel
megakadályozása érdekében a gyűjtött adatok védelméhez és biztosításához megfelelő fizikai, elektronikai és
irányítási eljárásokat állítottunk fel.

3.01

INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése
nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági
követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel - biztosítja a
tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról,
különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

4.

AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk Önt, hogy automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra a honlapon keresztül gyűjtött adatok
tekintetében nem kerül sor.

5.

AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE

A Felhasználó́ személyes adatait kizárólag az Adatkezelőnek a nyújtott szolgáltatásokért felelős, valamint az
értesítések kiküldéséért felelős munkatársai ismerhetik meg.

6.
6.01

ADATTOVÁBBÍTÁS
ADATFELDOLGOZÓK

Szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így
adatai feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

Adatkezelési tájékoztató - Honlap
JOB.HU
1094 Budapest, Angyal utca 24.| +36 1 239 9922 | job@job.hu

Adatfeldolgozó

Adatkezelés célja

BPC Rendszerház Kft.
cím: 1138 Budapest Váci u.152-156

IT szolgáltatás (rendszergazdai feladatok ellátása)

Hacky Web Agency
cím: Budapest, Villányi út 10, 1114

Honlap üzemeltetés (karbantartás, frissítés)

HRSzoftver Kft
cím: 2045 Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40.

6.02

Toborzás, jelöltkezelő alkalmazás, karrier aldomain
adatbázisának üzemeltetése

CÍMZETTEK

Munka-erőközvetítési, illetve munkaerő kölcsönzési szolgáltatásait igénybe vevő, azaz az Érintettek számára
potenciális álláslehetőséget kínáló Adatkezelő szerződött ügyfelei részére továbbításra kerülhetnek vagy azok
számukra hozzáférhetővé tehetők konkrét állásajánlatra történő jelentkezés esetén. Az adattovábbításról,
illetve a személyes adatok hozzáférhetővé tételéről Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet.
Szerződött partner azaz az Érintett potenciális munkáltatója Adatkezelő által továbbított, illetve
hozzáférhetővé tett Érintetti személyes adatokat kizárólag az általa meghirdetett álláslehetőséggel
kapcsolatosan, a pályáztatási eljárás sikeres lebonyolítása érdekében jogosult kezelni. A szerződött partnerek
adatkezelésével kapcsolatosan adott partner nyújt Érintett részére tájékoztatást.

6.03

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Amennyiben Adatkezelő harmadik országbeli szerződött partnere számára szükséges adatot továbbítani, úgy
Érintett személy előzetes tájékoztatás keretében, kifejezett hozzájárulása esetén kerül sor.

7.
7.01

A COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA OLDALAINKON
MIK A COOKIE-K?

A cookie – vagyis süti – egy olyan fájl (egy adatsor), amit a weboldal látogatójának számítógépén,
mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő
program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A
sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve
kémprogramokat (spyware), és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.
A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a
felhasználói adatokat a szerver tárolja, nem a süti. (Minden weboldal használ sütiket.)

7.02

MIRE HASZNÁLHATÓAK A COOKIE-K?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a
felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és
jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb
böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy a JOB Kft. minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Így például
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az oldalunk – anonim – látogatói statisztikáinak elkészítéséhez használt cookie-k, amelyek értékes
információkkal szolgálnak a JOB Kft.-nek a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott
statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően
alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

7.03

MILYEN COOKIE-KAT HASZNÁLUNK MI?

A karrier.job.hu weboldal kétféle sütit használ: időszakosat és állandót. Az időszakos sütik olyan ideiglenes
fájlok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a
felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig vagy manuális
törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.
Cookie neve
ID
CONSENT

SID

Célja
Google Analitycs felhasználót azonosító cookie.
Ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja e a
sütiket.
A Google által használt SID és HSID sütik, amelyek a
felhasználói Google ID adatait tárolják. A két süti
együttes használata lehetővé teszi a támadások
kivédését, például megelőzi a felhasználó által a
weboldalon kitöltött form adatainak ellopását.

Lejárata
Munkamenet végéig

20 év

Munkamenet végéig

UserMatchHistory

Ezt a cookie-t a LinkedIn hirdetéselemzésre használja

6 hónap

VID

Bejelentkezések rögzítése és megjegyzése.

1 év

XSRF-TOKEN

Ez a cookie segít a honlapokon elhelyezett
hivatkozásokon keresztüli támadások megelőzésében.

Munkamenet végéig

_ga

Honlap látogatóinak azonosítására szolgál, és minden
oldal-megtekintéssel frissül. Ez a cookie továbbá egy
egyedi azonosítóval is rendelkezik, melyet a Google
Analytics egy kiegészítő biztonsági intézkedésként
használ a cookie érvényességének és
hozzáférhetőségének biztosítására.

< 1 nap

_hjIncludedInSample

Web elemzésére szolgáló funkcionális cookie.

Munkamenet végéig

bcookie

Ez a süti biztosítja, hogy az oldalon megjelenő tartalmak
megoszthatóak a Linkedin-en, a Megosztás gomb
használatával.

1 év

lang

Nyelvi beállítások megjegyzése

Munkamenet végéig

laravel_session

Munkamenet során a felhasználó azonosítására szolgáló
cookie.

Munkamenet végéig

lidc
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1 nap

7.04

MIRE HASZNÁLJUK A COOKIE-KAT?

Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó internetezésre használt
eszközén:
●

Bejelentkezés tényének rögzítése

●

Álláskosár funkció használata

●

Visszahívást kérek ablak használata

●

Weboldal teljesítménymérése

●

Böngészés elemzése

●

Feliratkozási szokások mérése

●

Releváns állásajánlatok megjelenítése

7.05

TARTALMAZNAK A COOKIE-K SZEMÉLYES ADATOKAT?

A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően
az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. Ha egyes cookie-k használata során
mégis gyűjtünk személyes adatokat, azokat kizárólag olyan célból használjuk fel, hogy bizonyos funkciók
használatát megkönnyítsük a felhasználó számára. Ilyen például, hogy a böngésző számára megjegyezhetővé
tesszük a bejelentkezési adatokat vagy megőrizhetővé tesszük az oldalunkon az álláskosárba tett állásokat. Ezek
az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a
cookie, maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is
kódolt formában.

7.06

A COOKIE-K TÖRLÉSE

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik
elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak.
Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy
minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a
cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését,
például a bejelentkezést vagy az állásra jelentkezést.
További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:
•

Google Chrome

•

Firefox

•

Microsoft Internet Explorer 11

•

Microsoft Internet Explorer 10

•

Microsoft Internet Explorer 9

•

Microsoft Internet Explorer 8

•

Safari
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7.07

MIÉRT FONTOSAK A COOKIE-K AZ INTERNETEN?

Napjainkban az internet hatékony működéséhez elengedhetetlenek a sütik. Hozzásegítik a felhasználót a
kényelmes böngészéshez az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén, illetve olyan adatokat
tárolnak, amelyek nélkül a weboldalak egyes funkciói működésképtelenek. A népszerű közösségi oldalak
(Facebook, Google+ stb.) és az online szolgáltatások (például a Gmail vagy a karrier.job.hu adminfelülete)
egyszerűen működésképtelenek a sütik használata nélkül.
Jó tudni, hogy a cookie-k korlátozása vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat.
Mindössze annyi érhető el vele, hogy a megjelenő reklámok nem képesek figyelembe venni az Ön böngészési
szokásait, így nem igazodnak az Ön igényeihez és az érdeklődési köréhez.

7.08

BIZTONSÁGGAL ÉS ADATBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS TÉNYEZŐK

A cookie-k nem vírusok! A cookie-k egyszerű szöveget tárolnak, nem kódrészletekből állnak, így nem
futtathatók, ezért nem tekinthetőek programoknak – így vírusoknak sem.
Fontos azonban kiemelni, hogy a sütik használhatók negatív célokra is, mivel a felhasználó igényeire és
navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak. A cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az
információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba így, ha egy támadó (hacker) beavatkozik az
adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők.
A JOB Kft. saját weboldala, amely a karrier.job.hu domainen érhető el, nagy biztonságú SSL titkosítással kódolt.
Ezt a böngésző címsorában (ahol az aktuális oldal elérése megjelenik) megjelenő kis zöld színű zárt lakat jelzi.
A titkosításnak köszönhetően az adattovábbításba beavatkozó illetéktelen nem láthatja a kommunikációt – így
a cookie-kat sem.

7.09

SZABJA SZEMÉLYRE A BÖNGÉSZŐ COOKIE-BEÁLLÍTÁSAIT!

A korszerű böngészők mindegyike alkalmas arra, hogy személyre szabhassa a böngésző beállításait a cookiekra vonatkozóan úgy, hogy a sütik használata mellett az Ön számára még kényelmes internetezést biztosítva is
biztonságos legyen. Ha a számítógépét csak Ön használja, akkor hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési
előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok tárolására vonatkozóan.
Amennyiben számítógépét másokkal megosztva használja, (például egy internet kávézóban), akkor érdemes a
böngésző által megjegyzett adatokat minden egyes használatot követően törölni vagy „inkognitó” ablakot
használni a böngészéshez. Így lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan
oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a gépen.
Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programokat és víruskeresőket! Sok esetben a kémprogramok
ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos
oldalt kíván betölteni a felhasználó.
A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy
böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mindig telepítse böngészője legfrissebb verzióját!
Érdemes havonta legalább egyszer utánanézni, hogy nincs-e frissebb verzió a böngészőből.
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7.10

TOVÁBBI HASZNOS LINKEK

Az alábbi oldalakon többet is megtudhat a cookie-król, azok felhasználásáról és a vonatkozó törvényről.

● Hogyan használja a Google a cookie-kat?
● Wikipedia a sütikről
● Microsoft Cookies guide
● All About Cookies
● Online adatvédelmi és viselkedés alapú hirdetési útmutató
● Jogi fórum a sütikről
● 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. §

8.

MÁS WEBHELYEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Webhelyünk időnként olyan hivatkozásokat is tartalmaznak, amelyek olyan külső felek webhelyeire mutatnak,
amelyek felett nem rendelkezünk ellenőrzési lehetőséggel. Miután elhagyja webhelyünket már nem vagyunk
felelősek ezen külső felek webhelyének tartalmáért vagy az ezeken a webhelyeken megadott adatok
védelméért és titkosságáért. Járjon el óvatosan, és tekintse meg a kérdéses webhely adatvédelmi nyilatkozatát
vagy adatvédelmi irányelveit.

9.

ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak
helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály
Önt feljogosítja.

9.01

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról,
hogy
•
•
•
•
•
•

milyen személyes adatait,
milyen jogalapon,
milyen adatkezelési cél miatt,
milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli,
Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést
vagy kinek továbbította a személyes adatait.
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9.02

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Adatkezelő a kérelmet
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.03

A törléshez való jog

Az érintett személy kérheti Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.
A törlési kérelmet Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha Adatkezelő a személyes adatok további tárolására
jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy
hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

9.04

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy kérheti, hogy a személyes adatait Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének
egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az
érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását vagy a korlátozás fel nem oldódik.

9.05

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha például Adatkezelő személyes adatot közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

9.06

Panasztétel és jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az
adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a
megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi
szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.
Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum egy összefoglaló tájékoztató, s azt a célt szolgálja,
hogy Ön egy érthető, átlátható tájékoztatást kapjon a személyes adatok kezeléséről, amely társaságunknál
történik.
Rögzíteni kívánjuk továbbá, hogy a kezelt személyes adatok köre, továbbá az ehhez kapcsolódó információk
(pld. az adatkezelés jogalapja, célja stb.) időközben változhatnak. Változás esetén Önt ennek tényéről értesítjük.
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Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval, vagy a személyes adatok kezelésével, illetve jogszabályok,
szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük vegye fel velünk a
kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.
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