
 

Profession Terminál működésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatás 

 

Az álláshirdetésben feltüntetett „T” – Terminál ikon jelzi, hogy Ön jelentkezését Terminál ikonnal 

megjelölt álláshirdetésre, Profession Terminál hozzáféréssel rendelkező hirdető részére adja le. 

Amennyiben Ön Terminál ikonnal megjelölt hirdetésre jelentkezik, a következő kiegészítő tájékoztatás 

irányadó a jelentkezése elküldése és személyes adatai kezelése vonatkozásában. Kérjük, jelentkezése 

elküldése előtt tanulmányozza jelen tájékoztatót!  

A Terminál ikonnal megjelölt hirdetés(ek)re való (akár e-mailes, akár Profession felületén keresztüli) 

jelentkezéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja jelen tájékoztató rendelkezéseit. Amennyiben akár a 
jelentkezése során, akár attól függetlenül regisztrál a Profession weboldal valamely szolgáltatására, 

igénybe veszi a Profession valamely szolgáltatását, személyes adatai kezelésére a Profession 
adatkezelési rendelkezései 

http://www.profession.hu/docs/Profession_egyedi_adatkezelesi_tajekoztato.pdf (is) irányadóak.  
 

Profession Terminál 

 

A Profession Terminál (Terminál) az álláshirdető (Hirdető) által igénybe vett online toborzástámogató 

alkalmazás. A Hirdető a Terminál segítségével egységes felületen, hatékonyan, egyedi adatbázisban 

tudja kezelni és feldolgozni a beérkező jelentkezéseket. A Terminálban tárolt, a Hirdető számára 

elérhető egyedi munkaerő toborzási célú adatbázis(ok) kezelője a Hirdető, a jelentkezés során a 

Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezeléséért és felhasználásáért a Hirdető 

tartozik felelősséggel.  

 

A Terminál rendszert szolgáltató Profession (profession.hu Kft., Budapest, 1123 Nagyenyed u. 8-14. 

IV. emelet) és a Terminál rendszert technikailag üzemeltető Technikai Adatfeldolgozó (Lensa Hungary 

Kft. 1024 Budapest, Fény utca 4. VI. em. 1.) a jelentkező Felhasználók Terminál rendszerben tárolt és 

feldolgozott személyes adatait saját céljaikra nem használják fel.  

 

Jelentkezés folyamata Terminál ikonnal megjelölt hirdetésre  

 

A Terminál ikonnal megjelölt álláshirdetésekre történő jelentkezéseket (a megadott 

cegnevXXXX@profession.hu email címre elküldött email jelentkezés vagy közvetlenül a Profession 

weboldal felületén keresztül elküldött jelentkezés) a Profession rendszere automatikusan továbbítja a 

Hirdető Terminálban elérhető egyedi adatbázisába. 

 

A jelentkezés megérkezést követően a Terminál rendszer beolvassa a jelentkező legfontosabb adatait 

(így például név, telefonszám, lakcím, végzettség, szakmai tapasztalat, nyelvtudás, jogosítvány, 

profilkép, stb.), és azokat egységes felületen megjeleníti a Hirdető részére. Az adatok beolvasását 

követően az adott Hirdető egyedi adatbázisából a Terminál rendszer automatikus adatellenőrző 

üzenetet küld a jelentkező Felhasználó – jelentkezés során használt – email címére. Az adatellenőrző 

emailben szereplő linkre kattintva a Felhasználónak lehetősége van a Terminál rendszere által (a 

Hirdető egyedi adatbázisában) feldolgozott adatok ellenőrzésére, javítására és kiegészítésére vagy 

további dokumentum feltöltésére. A jelentkezés és az adatellenőrzés során megadott adatok 

pontosságáért és valóságáért a Felhasználó felel. 

 

A Terminál rendszerbe beolvasott és tárolt adatokat a Hirdető megtekintheti, és a toborzás folyamatát 

nyilvántarthatja a Terminál rendszeren belül. A toborzás folyamata során a rendszerből a Hirdető 

üzeneteket küldhet a jelentkező Felhasználó(k) részére általános tájékoztatás, időpont-egyeztetés 

vagy egyéb munkalehetőséggel kapcsolatos témában. A rendszerből küldött üzenetekre küldött 

válaszokat a Hirdető közvetlenül kapja meg, azt a Terminál rendszere nem tárolja.  

http://www.profession.hu/docs/Profession_egyedi_adatkezelesi_tajekoztato.pdf


 

Hirdetői adatkezelés  

 

A Terminál ikonnal megjelölt hirdetésekre való jelentkezést követően a személyes adatok  

– jogszabályoknak és a Hirdető saját adatkezelési rendelkezéseinek megfelelő – kezeléséért és 

felhasználásáért az adott Hirdető felel. Az álláshirdetésre jelentkező Felhasználó a Hirdető ismert 

elérhetőségein vagy közvetlenül az adategyeztető emailre válaszolva kérheti adatainak módosítását, 

törlését, vagy felhasználásuk korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve kérhet 

tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban. A Profession és a Technikai Adatfeldolgozó a 

hatályos jogszabályok betartása mellett a bizonyítottan jogszabályba ütköző adatfelhasználás alapján 

törölheti, zárolhatja a Hirdető egyedi Terminál adatbázisában kezelt személyes adatokat. 


