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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
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 tájékoztatjuk az adatkezelés érintettjét
(a továbbiakban: Felhasználó), hogy a www.job.hu, www.ventiv.hu, www.orvoslatogatok.hu,
www.rehabjob.hu honlapon regisztrációja során megadott, valamint az Adatkezelő bármely
más elérhetőségére a Felhasználó által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő
által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználójának hozzájárulásán alapul. A
honlapon való regisztrációjának, így személyes adatainak megadásával a Felhasználó
kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
A honlap üzemeltetése során az Adatkezelő az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a
Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli a Felhasználó alábbi személyes adatait a honlap
üzemeltetése, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás (munkaerő kölcsönzés, illetve
munkaerő-közvetítési szolgáltatások) teljesítése érdekében:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

név;
anyja születési neve;
születési helye és ideje;
lakcíme;
adóazonosító jele;
végzettsége és végzettséget igazoló okirat száma;
e-mail cím;
telefonszám;
Facebook azonosító;
LinkedIn azonosító;
önéletrajzi adatok;
képmás;
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Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás keretében személyes adatai továbbításra kerülnek az
Adatkezelő szerződött partnereihez, valamint a www.job.hu oldalon munkaadóként regisztrált
partnereihez (együttesen: munkaadók) annak érdekében, hogy a Felhasználó számára
munkalehetőséget kínáljanak, megkereshessék a Felhasználót. A Felhasználó tudomásul veszi
és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a munkaadók számára továbbításra kerüljön.
Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a honlapon keresztül történt regisztráció során
megadott adatok kezelése automatizált, azonban profilalkotás nem történik.
A honlap üzemeltetése, szolgáltatásainak nyújtása érdekében az Adatkezelő a Felhasználó jelen
hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban:
Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat
annak érdekében, hogy az Adatkezelő a munkaadók ajánlatairól tájékoztatni tudja a
Felhasználót, ennek érdekében számára üzenetet (a továbbiakban: értesítés) küldjön:
o
o
o
o

név,
e-mail cím, illetve
Facebook azonosító,
LinkedIn azonosító.

A Felhasználó személyes adatait kizárólag az Adatkezelőnek a nyújtott szolgáltatásokért
felelős, valamint az értesítések kiküldésért felelős munkatársai, valamint a munkaadók arra
illetékes személyei ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a
Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Hozzájárulását a Felhasználó a honlapon regisztrált fiókján keresztül közvetlenül, valamint
írásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel is
visszavonhatja. A Felhasználó személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen
módokon, valamint az Adatkezelő részére küldött levélben, illetve telefonon is
kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, amennyiben
annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő haladéktalanul törli a Felhasználó azon személyes
adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek a szolgáltatás nyújtásához. Az Adatkezelő
tájékoztatja a Felhasználókat arról is, hogy a részére jelen adatkezelési tájékoztató elfogadása
nélkül megküldött személyes adatokat haladéktalanul megsemmisíti, illetve törli.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem
adja meg az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéshez szükséges adatait, vagy
amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tudja szolgáltatását
nyújtani a Felhasználó részére.
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Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől
személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére
történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A
Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. A Felhasználó továbbá
tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati
lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott
tiltakozási, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti
jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben
a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem
sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként a Felhasználó
bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:
Markos Ádám, 06-1/239-9922
Az Adatkezelő e-mail címe: info@job.hu
Az Adatkezelő levelezési cím: 1094 Budapest, Angyal utca 24.
Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: 06-1/239-9922
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DATA PROTECTION POLICY
JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. (1094 Budapest, Angyal utca 24.; hereinafter referred to as:
Data Controller) Based on Act CXII of 2011 on Informational Self-determination and Freedom
of Information (hereinafter: Infotv.), 20. - we inform the concerned data controller (hereinafter:
User), that any personal information, submitted by the user during his/her registration on the
www.job.hu, www.ventiv.hu, www.rehabjob.hu, website, or provided by other means to the
Data Controller, or requested by the Data Controller is provided on a voluntary basis, based on
the consent of the User. By registering on the website and providing his/her personal
information the User gives his/her explicit consent in writing, with regard to the processing of
his/her personal information.
During the operation of the website, the Data Controller is the Infotv. 5. Based on paragraph §
(1) point a) in order to ensure the operation of his/her website and the provision of his/her
services (labour hire and employment services), based on the consent of the User the Data
Controller will handle the following personal data:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

name;
mother's birth name;
place and date of birth;
address;
tax identification number;
diploma and the registration number
of the diploma;
e-mail address;
telephone number;
Facebook ID;
LinkedIn ID;
autobiographical data;
portrait
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In the frame of the services provided by the Data Controller, the Data Controller can forward
your personal data to its contracted parties, to his partners registered on the www.job.hu website
as employers (collectively: employers) in order to enable them to provide employment
opportunities to you. The User acknowledges and expressly agrees to the transmission of his/her
personal data to the Employers.
The Data Controller informs the User, that the handling of the personal data provided during
the registration on the website is automatized, however a profile is not created.
For the operation of the website and service provision the Data Controller will process the Users
personal information based in its consent and 5. § paragraph (1) point a) from Infotv.
Furthermore based on Act XLVIII of 2008 on the essential conditions and certain limitations
of business advertising activity (hereinafter: Grt.) 6. § paragraph (5) the Data Controller will
process the following personal data, of the User, in order to inform him/her by a message
(hereinafter: notification) regarding the job employers job possibilities:
o
o
o
o

name,
e-mail address, and
Facebook ID,
LinkedIn ID.

The user’s personal information will be known exclusively by the Data Controller’s responsible
of the service provision and notification sending, respectively by the competent persons of the
employers. The duration of the data processing starts when the user provides the data and lasts
until the User withdraws his/her consent, however the withdrawal of consent doesn’t affect the
legitimacy of the data processing that happened before the withdrawal of consent. The User can
withdraw his/her consent directly through his/her registered account, or in writing, through one
of the Data Controller’s contact methods that are listed below. The User can also request the
modification, correction of his/her personal data through mail, respectively through telephone
and the methods as listed above. In the event that the laws change and the changes require it,
the Data Controller shall immediately delete the Users personal data that are no longer required
for the provision of services. Furthermore the Data Controller informs the User regarding the
fact that the personal data sent to him/her without consenting to the present Data Handling
Notification will be deleted immediately.
The data provision is voluntary, however the User acknowledges that, if/she does not provide
the information required by the Data Controller for the provision of his/her services, or requests
the deletion of his/her data, the Data Controller will no longer be able to provide services to the
User.
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The Data Controller informs the User that he/she may request information regarding the
handling of his/her personal data and may request access to his/her personal data, the correction,
deletion or blocking of these, the User may also request the termination of data processing for
a given scope or part of it, and may object with regard to the handling of his/her personal data.
The User is entitled to receive his/her personal data in an articulated, widely used, machinereadable form, furthermore, to forward these data to another Data Controller, without the
interference of the Data Controller. The user may also request information regarding his/her
personal information that is being processed by a particular data processor, the source, purpose,
legal basis and time frame of the data processing, the name and address of the data processor,
his/her activities in relation to the data processing; in case of a data protection related incident,
the circumstances and effects of these, furthermore - in case of transmission of personal data the legal basis and consignee of the data transfer.
In relation with the data processing the User is entitled to the remedies provided in the Infotv.,
namely Infotv. 21. § and GDPR article 21 regarding objection, respectively according to those
formulated in Infotv. 22. § the User can enforce his/her rights in front of the Court and according
to the provisions of the laws can request compensation and damage payment in case of
grievances. In case that the User and Data Controller are not able to settle the User’s objection,
complaint or request soothingly, or in case that at any time the User feels that during the
handling of his/her personal data his/her rights have been violated, or are in direct danger of
such a violation, the User is entitled to make a complaint at the National Authority for Data
Protection and Freedom of Information (headquarter: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.; postal address: 1530 Budapest, PO Box. 5).

Name and contact details of the Data Protection Officer:
Ádám Markos, 06-1/239-9922
The e-mail address of the Data Controller: info@job.hu
The address of correspondence of the Data Controller: 1094 Budapest, Angyal utca 24.
The telephone number of the Data Controller: 06-1/239-9922
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