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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Látogatónk! 

A JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. (1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. emelet, a továbbiakban: Adatkezelő) 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, 

honlap látogatása és regisztrációja során megadott, valamint az Adatkezelő bármely más elérhetőségére a 

Felhasználó által 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 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. emelet 

Az adatkezelő elérhetőségei 
E-mail: job@job.hu  
Honlap: www.job.hu 
Telefon: +36 1 239 9922 
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2. KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

2.01 A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

Személyes adatok Cél Jogalap 
Az adatkezelés 

időtartama 

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; 

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

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

Hozzájárulás 
visszavonásáig1 

Kapcsolatfelvételi űrlap 
Név, e-mail / elérhetőség, üzenet 
tárgya és szövege 

Kapcsolatfelvétel, 
kommunikáció, érintett 
megkeresésének 
megválaszolása 

Hírlevél feliratkozás 
Név, e-mail cím 
 
Opcionális: 
Cégnév, beosztás 

Szolgáltatásokkal 
kapcsolatos aktuális 
hírek, információk, 
szakmai tartalmak 
kiküldése hírlevelek 
formájában, mely 
reklámot is tartalmazhat 

Hozzájárulás 
visszavonásáig, de 
legkésőbb a hírlevél 
szolgáltatás 
megszűnéséig1 

Karrier portál regisztráció 
Vezetéknév, Keresztnév, E-mail 
cím, Jelszó, Önéletrajz (feltöltése 
opcionális) 
 
Facebook, Linkedin azonosító 
(egyszerűsített regisztráció) 

Felhasználói fiók 
létrehozása, 
álláspályázatok kezelése 

Felhasználói fiók 
törléséig vagy 
hozzájárulás 
visszavonásáig1 

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 

Felhasználói profil 
kezelése, állásokra 
történő jelentkezés, 
kapcsolattartás 
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nettó fizetés; Vezetői engedély; 
Saját autó 
 
 

 

1 Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fent megadott elérhetőségeinken e-mailben, telefonon vagy akár 

postai úton is. Regisztrációjának törlését személyes fiókjában indíthatja el. Hírlevelekről a levél láblécében 

szereplő hivatkozásra kattintva, bármikor leiratkozhat. 

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. 
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6. ADATTOVÁBBÍTÁS 

6.01 ADATFELDOLGOZÓK 

Szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így 

adatai feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik. 

 

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. 

Toborzás, jelöltkezelő alkalmazás, karrier aldomain 
adatbázisának üzemeltetése 

SalesAutopilot Kft. 
1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4. 

Hírlevélküldő szolgáltatás, adatbázis  

6.02 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. 

A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a munkaadók számára 

továbbításra kerüljenek, egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy sikeres kiválasztási eljárás esetén a 

munkaadó partner a JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. részére a munkaerő-közvetítésért járó díjazás 

megállapítása érdekében a béradatait továbbítsa. 

A Felhasználó hozzájárulását adja továbbá, hogy az általa megpályázott pozíció betöltésére irányuló kiválasztási 

eljárás lebonyolítása céljából továbbított adatokat a munkaadó partner e célból és az adatkezelési 

tájékoztatójában foglaltakat szerint kezelje. 

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. 

mailto:job@job.hu


 

 

Adatkezelési tájékoztató – Álláspályázat és reklám 

1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. emelet. job@job.hu www.jobgroup.hu | job.hu 

 

7. 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. 

7.01 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. 

7.02 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.  

7.03 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. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatban lévő álláspályázat esetén a hozzájárulás visszavonása 

következményeképpen a munkaadó partnernek nem áll módjában a pályázati anyagot értékelni és a felvételi 

eljárást lefolytatni. 

7.04 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. 

7.05 Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett személy kérheti, hogy Adatkezelő a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható́ formátumban küldje meg az erre a célra megadott 
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elérhetőségére. Az érintett személy jogosult arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsa egy másik adatkezelő 

részére, továbbá kérheti Adatkezelő az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, amennyiben ez 

technikailag megvalósítható́. 

7.06 A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett személy a GDPR 21. cikkének rendelkezéseivel összhangban, az ott megfogalmazott feltételek 

esetén tiltakozhat az adatai kezelése ellen. Tiltakozás esetén Adatkezelő a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében 

foglalt eseteket kivéve az érintett személyes adatait nem kezeli tovább. 

7.07 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 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
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. 

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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