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Profession Ajánlóprogram részvételi feltételek 

A profession.hu Kft. (székhely és postai cím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14., Cg. 

01-09-199015, adószám: 25087879-2-43, e-mail: ugyfelszolgalat@profession.hu, 

adatvédelmi tisztviselő neve: p2m Informatika Kft. és e-mail címe: 

adatvedelem@profession.hu, a továbbiakban: Profession) ajánlóprogramot hirdet üzleti 

ügyfelei részére (a továbbiakban: Ajánlóprogram) az alábbi feltételekkel. 

Mi az Ajánlóprogram lényege? 

Az Ajánlóprogram keretében a Profession megajándékozza azon üzleti partnereit, akik új 
ügyfeleket (megrendelést) hoznak, és az új ügyfelek is kedvezményes vásárlási lehetőségben 
részesülnek. 

Kik vehetnek részt? 

A Profession Ajánlóprogramban a Profession meglévő üzleti ügyfelei vehetnek részt mint 

ajánlók (továbbiakban: Ajánló). Meglévő ügyfélnek minősül az az érvényes adószámmal 

rendelkező jogi személy (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, közigazgatási szerv, 

egyesület, ügyvédi iroda, stb.), amely rendelkezik regisztrált munkaadói profession.hu 

felhasználói fiókkal, hozzáféréssel. Az Ajánlóprogramban való részvétel Ajánlóként 

önkéntes és nem jár költséggel. Természetes személyek nem lehetnek Ajánlók. 

A Profession Ajánlóprogramban a Profession új üzleti ügyfelei vehetnek részt mint 

ajánlást kapó fél (továbbiakban: Címzett). Új ügyfélnek minősül az az érvényes 

adószámmal rendelkező jogi személy (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, közigazgatási 

szerv, egyesület, ügyvédi iroda, stb.), amely vagy még nem rendelt meg a 

www.profession.hu weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatást vagy az elmúlt 3 évben nem 

adott fel álláshirdetést a profession.hu felületen. Az Ajánlóprogramban való részvétel 

Címzettként önkéntes, ugyanakkor szolgáltatás megrendelésével, azaz költséggel jár. 

Természetes személyek nem lehetnek Címzettek. 

Hogyan lehet részt venni?  

1. Egyedi ajánló link megismerése 

A Profession meglévő ügyfelei a www.profession.hu/ajanlas weboldalról indított 

munkaadói belépéssel elérnek egy egyedi ajánlólinket. Ez az egyedi link az, amely az 

Ajánlóprogramban azonosítja az Ajánlót, biztosítja az Ajánlóprogramban foglalt feltételek 

megvalósulásának vizsgálatát. 

2. Egyedi ajánló link megosztása 

Az Ajánló a kimásolt egyedi linket az általa választott csatornán tudja megosztani azon 

ismerős üzleti kapcsolataival, akik potenciális ügyfelei lehetnek a Professionnek. Az egyedi 

linket az Ajánló saját nevében és önálló szöveges megfogalmazása alapján tudja 

megosztani, elküldeni.  

Kizárólag olyan címzettnek küldheti meg az Ajánló az egyedi ajánlólinket, akivel 

előzetesen erről egyeztetett, aki azt nem tekinti kéretlen reklámnak. Az ajánlás 

címzettje nem lehet természetes személy. Az ajánlólink megküldése nem minősül 

gazdasági reklámnak, az az Ajánló saját felelősségi körében küldött privát üzenete. A 

Profession nem vállal felelősséget azért, ha az Ajánló a hatályos jogszabályok 

megsértésével közvetíti, teszi közzé az ajánlólinket, nem megfelelő címzetteknek küldi 

http://www.profession.hu/
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vagy ha az Ajánlóprogrammal kapcsolatos, az Ajánló által megfogalmazott üzenete 

valótlan, félrevezető állításokat tartalmaz, vagy másként a hatályos jogszabályokba (így 

különösen a reklám- vagy versenyjogi előírásokba) ütközik tartalma, formája vagy 

közzétételének módja miatt – ez az Ajánló kizárólagos felelőssége. Amennyiben a 

Professiont emiatt kár éri, hatósági vagy bírósági eljárás hatálya alá kerül, az Ajánló köteles 

a Profession helyett helyt állni, az ebből eredő bírságot, tényleges és következményi kárt, 

sérelemdíjat és kapcsolódó költségeket a Profession vagy harmadik fél irányába 

megfizetni, megtéríteni. 

3. Egyedi linken keresztül érkező álláshirdetés megrendelés, sikeres ajánlás 

Sikeres ajánlásnak számít, ha a meghívott új, potenciális ügyfél első álláshirdetését 

(bármely típus: Classic, Optimum, Pro+, Start, Start+) sikeresen 

feladta a www.profession.hu weboldalon az önkiszolgáló csatorna útján, és az álláshirdetés 

megjelent a Profession.hu felületén. A sikeres ajánlás beazonosításához, az 

ajánlásért járó kedvezmény igénybevételéhez, ajándékokra való jogosultsághoz 

az szükséges, hogy a Címzett az egyedi ajánló link útján érkezve rendelje meg az 

álláshirdetést. 

Mi jár az Ajánlóprogramban való részvétel esetén? 

1. Az Ajánló részére:  

Profession.hu kupon 

Minden sikeres ajánlás esetén 1 db nettó 9000 Ft értékű Profession.hu kupont kap az 

Ajánló. A kupon beváltható a www.profession.hu/ajanlas weboldalon bármely Profession 

álláshirdetési termék online (önkiszolgáló csatornán keresztüli) megrendelése során. 

Egy online megrendelés alkalmával összesen 1 db nettó 9000 Ft-os kupon váltható be. A 

Kupon kizárólag a www.profession.hu/ajanlas weboldalról indított megrendelés 

esetén érhető el. A kupon más kuponnal egyidejűleg nem váltható be. A kupon 

készpénzre nem váltható.  

Az Ajánló bármennyi sikeres ajánlás után jogosulttá válik a garantált nettó 9000 Ft-os 

Profession.hu kuponra. A kupon lejárati ideje 2 év, de a Profession jogosult annak 

felhasználhatóságát meghosszabbítani. A kupon a sikeres ajánlást követően 

automatikusan megjelenik az Ajánlóprogram felületén (www.profession.hu/ajanlas), a 

munkaadói bejelentkezés után.  

Media Markt utalvány (ajándékkártya) 

Minden egyes sikeres ajánlás esetén 1 db bruttó 3000 Ft értékű Media Markt 

nyomtatható ajándékkártyát kap az Ajánló. Az ajándékutalvány a sikeres ajánlás után 

az Ajánló elsődleges kapcsolattartójának email címére kerül kiküldésre. A Profession 

naptári havonta egyszer utólag, a naptári hónap 15-éig küldi az ajándékkártyát az arra 

jogosult Ajánló(k)nak az előző naptári hónapban megvalósult sikeres ajánlások után. Az 

ajándékkártyát az Ajánló tudja kinyomtatni és a Media Markt üzleteiben, webáruházában 

az utalványon jelzett időtartam alatt (jelenleg 5 év) felhasználni. Az utalvány készpénzre 

nem váltható. Az utalvány felhasználási feltételei a Media Markt weboldalán érhetőek el: 

https://info.mediamarkt.hu/app/answers/detail/a_id/15837/~/hogyan-

haszn%C3%A1ljam-az-aj%C3%A1nd%C3%A9kk%C3%A1rty%C3%A1t%3F    

Havi kávégép sorsoláson való részvétel 

Minden naptári hónapban kisorsolásra kerül az előző naptári hónapban sikeresen Ajánlók 

között 1db Nespresso One Latissima kávégép egy 150 db-os kávékapszula 

csomaggal együtt. 

http://www.profession.hu/
http://www.profession.hu/ajanlas
http://www.profession.hu/ajanlas
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Minden egyes sikeres ajánlás egy részvételi lehetőséget jelent a havi nyeremény 

sorsolásban. Több sikeres ajánlás esetén, a sikeres ajánlások számának megfelelően 

többször kerül bele a sorsolásba az Ajánló. 

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a 

Profession 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottsága előtt történik, melyről a sorsolási 

bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.  A sorsolásra minden naptári 

hónap 2. szerdáján (munkaszüneti napok esetén a következő munkanapon) a Profession 

székhelyén kerül sor. A Profession a nyertest 1 héten belül az Ajánló elsődleges 

kapcsolattartója útján e-mailben értesíti. 

A nyereményt az Ajánló által megadott névre és címre futárszolgálat szállítja ki a Profession 

költségén. A jótállási és a kellékszavatossági igények a Profession bevonása nélkül 

közvetlenül a gyártónál, a jótállási jegyen feltüntetett címen intézhetőek.  

2. A Címzett részére: 

Az Ajánlóprogram keretében ajánlólinken keresztül érkező Címzett az első álláshirdetés 

megrendeléséhez nettó 1 Ft-os kedvezményes díjon Turbo hatékonyságnövelő 

kiegészítő szolgáltatás igénybevételére válik jogosulttá. A Turbo szolgáltatás részletes 

leírását a https://www.profession.hu/hu/aszf/contract/ link alatt elérhető hatályos 

Általános Szerződési Feltételek tartalmazza. 

A kedvezményes szolgáltatás érvényesítéséhez az Ajánlóprogramban résztvevő Ajánló 

ügyfél egyedi linkjén keresztül szükséges a Címzettnek a www.profession.hu felületre 

érkeznie. A linkre kattintva juthat el a Címzett a www.profession.hu hirdetésfeladási 

oldalára. Amennyiben a Címzett az egyedi ajánló link útján érkezik a nettó 1 Ft értékben 

megrendelhető Turbo szolgáltatás automatikusan megjelenik a Címzett kosarában kupon 

formájában. 

A kedvezményes Turbo szolgáltatás kizárólag az első hirdetésfeladás esetén 

vehető igénybe. A kedvezményes Turbo szolgáltatás kizárólag online megrendelés 

(www.profession.hu weboldalon elérhető önkiszolgáló csatornán való feladás) esetén 

érvényes. A kedvezményes Turbo szolgáltatás bármely típusú Profession álláshirdetési 

termék mellé igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás.  A kedvezményes Turbo szolgáltatás 

más akcióval (pl. leárazás) összevonható, kivéve egyéb kupon egyidejű felhasználását. A 

kedvezmény lejárati ideje 2 év, de a Profession jogosult annak felhasználhatóságát 

meghosszabbítani.   

3. Adófizetés 

A Profession vállalja, hogy kifizeti az üzleti ajándékokra, nyereményre közvetlenül 

alkalmazandó közterheket (pl. adókat, járulékokat).  

Meddig tart az Ajánlóprogram?  

Az Ajánlóprogram 2022. június 14-től visszavonásig tart, határozatlan időtartamra szól. A 

Profession fenntartja magának a jogot, hogy az Ajánlóprogram feltételeit, a résztvevők 

körét, az üzleti ajándékokat a módosítás napjától kezdve megváltoztassa.  

Személyes adatok kezelése 

Az Ajánló és a Címzett kapcsolattartási adatainak (név, e-mail cím) kezelésére az 

Ajánlóprogramban való részvétel lehetőségének biztosítása, az ajándékok kézbesítése, a 

kisorsolt nyertesek e-mailben történő értesítése érdekében van szükség az Ajánlóprogram 

lebonyolítása mint jogos érdek (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) pont) alapján.  

https://www.profession.hu/hu/aszf/contract/
http://www.profession.hu/
http://www.profession.hu/
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A regisztrált Profession ügyfelek kapcsolattartóinak személyes adatai kezelésére a 

Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató irányadó.  

A Profession mint adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, 

és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes 

adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. A Profession kötelezi magát, 

hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és 

szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, 

hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza 

azok megsemmisülését, hozzáférhetetlenné válását, jogosulatlan felhasználását és 

jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) informatikai 

rendszerei és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen továbbá szerverszintű 

és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal ellátott. Csak az illetékes, vonatkozó 

munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a magas szintű 

hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. A Profession általi adatkezelésre Invitech ICT 

Services Kft. DC10 adatközpontjában (2040 Budaörs, Edison utca 4) és a székhelyén is sor 

kerül. 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg a kapcsolattartót: a) 

tájékoztatási (hozzáférési) jog – GDPR 15. cikk, b) adat helyesbítési (módosítási, 

kiegészítési) jog – GDPR 16. cikk, c) adattörlési jog (elfeledtetéshez való jog) – GDRP 17. 

cikk, d) az adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk, e) adathordozhatóságra 

vonatkozó jog – GDPR 20. cikk, f) adatkezelés elleni tiltakozás joga – GDRP 21. cikk, g) 

panasztételi jog az illetékes hatóságnál – GDPR 77. cikk. A Profession az érintett 

önrendelkezési jogához kapcsolódó kérelmét postai úton mindenkori székhelyére (jelenleg 

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet) vagy elektronikus úton az 

adatvedelem@profession.hu e-mail címen fogadja. A megadott e-mail címről érkezett 

igényt a Profession az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint 

írásban benyújtott megkeresés esetén szükséges, hogy az érintett igazolja 

személyazonosságát és az adattal fennálló kapcsolatát. 

Felelősség 

A részvételi adatok elírásáért (név-, e-mail stb.), értesítési késedelemért a Profession nem 

vállal felelősséget. Az Ajánló/Címzett által tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a 

postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk 

viselik. A Profession kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért 

az Ajánlóprogramban való részvétel során, az Ajánlóprogram esetleges hibáiból, 

hiányosságaiból, hibás működéséből, időszakos leállásából, az Ajánlóprogram során 

bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 

veszteségekért.  

Az Ajánló/Címzett az Ajánlóprogramban történő részvétellel kifejezetten lemond az 

Ajándékprogram lebonyolításával, az ajándékokkal, nyereményekkel, a Címzettnek az 

Ajánló által küldött üzenettel kapcsolatos a Professionnel szembeni igényérvényesítésről 

kivéve, ha ezt a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.  

A Profession nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban 

keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett 

hibákért és ezek következményeiért. 

A Profession nem vállal felelősséget az Ajánló általi ajánlás tartalmáért, a megosztás 

módjáért, az ajánlás és a címzés hatályos jogszabályoknak való megfeleléséért. 

 

https://www.profession.hu/adatkezeles/munkaltato/
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Kérdése van? 

Amennyiben az Ajánlóprogrammal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az 

ugyfelszolgalat@profession.hu e-mail címre.  

 

Kelt: Budapest, 2022.06.14. 
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