PROFESSION ÖNÉLETRAJZ KÉSZÍTŐ
EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelési Tájékoztató része, azok rendelkezéseivel
együttesen értelmezendő, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók.
I. Önéletrajz készítés során megadott adatok
Kezelt adatok köre

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a vezetéknév, keresztnév,
e-mail cím megadása.
Opcionálisan megadható adatok: telefonszám, cím, születési hely, idő,
fénykép, korábbi és aktuális iskolákra vonatkozó információk, korábbi
és aktuális munkahelyekre és munkahelyi tapasztalatokra vonatkozó
információk, nyelv- valamint egyéb ismeretekkel
kapcsolatos
információk.

Adatkezelés célja

Az Önéletrajz készítő szolgáltatás igénybevétele és üzemeltetése:
Adatkezelési Tájékoztató III.1. a)-f), h) pont

Adatkezelés időtartama

A szolgáltatás utolsó igénybevételét követő 14 napig.

Adatkezelési
nyilvántartási szám

NAIH-75837/2014.

II. Egyéb adatkezelési tudnivalók
Adathelyesbítés

Az önéletrajz elkészítését követően a saját magának elküldött emailben
szereplő linkre kattintva a felhasználónak lehetősége van a bevitt
adatok ellenőrzésére, javítására és kiegészítésére. A jelentkezés és az
adatellenőrzés során megadott adatok pontosságáért és valóságáért a
jelentkező felel.

Adattörlés

Az utolsó felhasználói aktivitástól számított 14 nap elteltével
automatikusan, az igényérvényesítési címeken benyújtott kérelemre.

Igényérvényesítési cím,
ügyfélszolgálat

Adatbiztonság

ügyfélkapu
ugyfelszolgalat@profession.hu
(+36 1) 430 6888
Budapest 1037, Montevideo u. 9.
A profession.hu Kft. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat,
kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja,
majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések
kivételével.
Kizárólag a szolgáltatás használata során, a felhasználó által e-mailben
saját magának megküldött, ún. hash kulcsot tartalmazó URL (link)
szolgál belépésre, és csak az adott linkhez tartozó, a felhasználó által
korábban szerkesztett dokumentumhoz lehet az URL-en keresztül
hozzáférni.
A profession.hu Kft. a Proserver Kft.-nél (1152 Budapest, Szentmihályi
út 137.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren kezeli a személyes
adatokat.

Cookie

Alkalmazott cookie-k: böngésző cookie, flash cookie, session cookiek
munkamenet azonosítása céljából. Cookie-k engedélyezése és tiltása a
böngészőben lehetséges.

Naplózott adatok

A honlap működésének nyomon követése, a hibaesemények naplózása
(ún.
standard
yii
log)
dátum,
időpont,
a
hibaesemény
megnevezése/leírása, IP cím adattartalommal a hibaeseménytől
számított 1 évig.

Külső webanalitikai és
hirdetés-kiszolgálók

Adatkezelési Tájékoztató X.B.2. (Analytics) és X.B.4. (Gemius)
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Tájékoztató érvényes

2015. március 31-től

2

