PRO FES S IO N.H U E G YED I A D ATK E ZEL ÉS I T ÁJÉ KO ZT A TÓ
Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelési Tájékoztató és azzal együtt a
Felhasználási feltételek és az Általános Szerződési Feltételek része, azok rendelkezéseivel
együttesen értelmezendő, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók.
Az álláshirdetésekre való jelentkezés során megadott és csatolt személyes adatok adatkezelője
a Hirdető. A Hirdetők adatkezelésének menetéről, a Hirdetők által alkalmazott eszközökről,
adatfeldolgozókról a Hirdetők tudnak tájékoztatást nyújtani, a személyes adatok kezelésével
kapcsolatos igények közvetlenül a Hirdetőknél terjeszthetőek elő.
I.

Felhasználói adatok

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: email cím, név, legmagasabb
végzettség, nyelvismeret, szakterület, szakmai tapasztalat, lakóhely.
Facebook regisztráció, valamint Profession Facebook alkalmazás
engedélyezése esetén továbbá: Facebook ID.
A regisztráció, valamint az egyes szolgáltatások testre szabása révén
kezelt további adatok: munkahellyel rendelkezés, mentett állások,
mentett álláskeresési paraméterek, jelentkezés során csatolt
önéletrajz, álláshirdetésre jelentkezések.

Adatkezelés célja

Profession.hu mint Szolgáltatás üzemeltetése: a Felhasználók
azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése; az
álláskeresők személyre szabott kiszolgálása; a Szolgáltatás testre
szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele; az
álláskeresők nyilvántartása; önéletrajz elkészítése, tárolása és a
munkaadók rendelkezésére bocsátása; az álláskeresők értesítése
álláslehetőségekről.

Adatkezelési
nyilvántartási szám

00633-0010

Adatkezelés
időtartama

Az adatkezelés a regisztráció megerősítése hiányában 16 napig; az
utolsó belépéstől számított 24 hónapig; illetve a regisztráció más
módon való megszűnéséig tart.

Jelentkezés
álláshirdetésre

A @profession.hu email címre történő jelentkezés során megadott és
csatolt személyes adatok adatkezelője a Hirdető, a Szolgáltató mint
adatfeldolgozó 60 napig, a Hirdető külön kérése esetén a jelentkezők
előszűrésének lezárultáig, a Hirdető érdekében biztonsági okokból
tárolja az adatokat.
A Profession űrlapon keresztül történő jelentkezéshez mellékelhető a
Felhasználó Facebook ID-ja, amellyel lehetővé válik, hogy a Hirdető
megismerhesse a Felhasználó nyilvános Facebook profilját.
Figyelem! Az anonim álláshirdetésre jelentkezés kockázatai:
- a pályázati anyagot, önéletrajzot más
Felhasználó jelenlegi munkaadója is láthatja;

személyek,

akár

a

- a Felhasználó személyes adatait nem tudja nyomon követni, nem
tudhatja meg, kik kapták meg pályázati anyagát;
- nem tudja érvényesíteni az adatvédelmi törvényben biztosított
jogait, így pl. nem kérhet tájékoztatást adatainak kezeléséről, nem
tiltakozhat ellene, nem kérheti módosítását és törlését.
A Felhasználó döntése, hogy ezen adatkezelési
ismeretében jelentkezik-e az anonim álláshirdetésre.
Pályázatkövetés

feltételek

A pályázatkövető szolgáltatás során tárolásra kerülő adatok:
jelentkezés dátuma, pozíció neve, hirdető cég neve, kategória,
alkategória, lokáció és a jelentkezési folyamat állapota (Felvettek,
Megfeleltem, Elutasítottak, Még nem ismert). Ezen adatokat a

Szolgáltató
azok
felhasználói
fiókon
belüli
(„Beállításaim
>>Pályázataim”) törléséig, illetve a felhasználói fiók megszűnéséig
tárolja annak érdekében, hogy a Felhasználó nyomon tudja követni
jelentkezéseit. A pályázatkövető email küldése 90 napra
kikapcsolható a ”Beállításaim >>Elektronikus hirdetés beállítások”
menüpont alatt.
Álláshírlevél

Az Álláshírlevél kialakítása az alábbi adatok alapján lehetséges: név,
email cím, hírlevél neve, kulcsszavak, frissesség, kategória, terület,
szükséges végzettség, nyelvtudás, tapasztalat, fizetés, egyéb
juttatások, aktuális hirdetői kör, hírlevél gyakorisága, hírlevél
formátuma. Az egyéni Hírlevél paraméterei bármikor módosíthatóak
a felhasználói fiókban a „Hírleveleim” menüpont alatt. Leiratkozásra
a felhasználói fiókban a „Hírleveleim’’ menüpont alatt van lehetőség.

Önéletrajz adatbázis

Az Önéletrajz adatbázisba való bekerüléshez szükséges adatok:
vezetéknév, keresztnév; születési idő; nem; irányítószám; város;
munkahelyek; tapasztalatok: jelenlegi/utolsó munkaadó, pozíció,
munkahely
üzleti
ágazata,
foglalkozási
terület,
beosztás,
feladatkörök, munkakezdés időpontja, kilépés időpontja; Iskolai
végzettség: képzés szintje, végzettség neve, intézmény neve,
ország; nyelvtudás: nyelv, nyelvismeret szintje; számítástechnikai
ismeretek; önéletrajz; keresett pozícióval kapcsolatos elképzelések:
munkavégzés helye, havi minimum nettó fizetés.
Az Önéletrajz adatbázisban elérhető felhasználói profil kialakítása
során kezelt további adatok: lakóhely, anyanyelv, értesítési
telefonszám,
jogosítvány
típusa,
megváltozott
munkaképességűségre vonatkozó adat, iskolai végzettség kezdési
időpontja,
keresett
pozícióval
kapcsolatos
elképzelések:
foglalkoztatás jellege, igényelt juttatások, foglalkozási terület,
feltöltött dokumentumok (pl. motivációs levél, önéletrajz, ajánlás).
Az Önéletrajz adatbázisban elérhető felhasználói profil adatai az
„Önéletrajzaim” menüpont alatt bármikor módosíthatók. A nyelvi
teszt eredménye alapján a nyelvismeret módosítható.
Az Önéletrajz adatbázisban elérhető felhasználói profilt a Szolgáltató
az arra előfizető partnerek (munkaadók, munkaerő közvetítők)
között elérhetővé teszi. Az aktuális partnerek körét a Felhasználó a
felhasználói fiókjában az „Önéletrajzaim >>Cégek kizárása”
menüpont alatt ismerheti meg. A Felhasználó kizárhatja, hogy egyes
partnerek hozzáférjenek a profiljához, illetve az összes jövőbeli
partner számára is megtilthatja a hozzáférést az „Önéletrajzaim
>>Cégek kizárása” menüpont alatt. Amennyiben átmenetileg nem
szeretné, hogy a munkaerőt keresők hozzáférjenek profiljához,
inaktiválhatja a szolgáltatást az „Önéletrajzaim >>Önéletrajz
inaktiválása” menüpont alatt.
Az Önéletrajz adatbázisban elérhető felhasználói profil az utolsó
frissítéstől (belépés, adatmódosítás, jelentkezés egy állásra)
számított 360 nap múlva automatikusan inaktív lesz, ami azt jelenti,
hogy a partnerek számára már nem lesz látható, további 360 nap
múlva pedig véglegesen törlésre kerül. A profil törölhető az
„Önéletrajzaim >>Önéletrajz törlése” menüpont alatt.

Állást keres

Álláskereső apróhirdetés feladásához szükséges adatok: pozíció, név,
e-mail cím, legmagasabb végzettség, szakterület, szakmai
tapasztalat, lakóhely szerinti megye és település (kerület), ajánlás
(apróhirdetés).
Álláskereső

apróhirdetés

feladásához

megadható

további

adat:

nyelvismeret, fénykép.
Az álláskereső apróhirdetés során megadott adatok az e-mail cím
kivételével nyilvánosságra kerülnek.
Az álláskeresési hirdetés 30 napig érhető el nyilvánosan, utána
automatikusan inaktiválásra kerül. Az apróhirdetés az „Állást keres
>>Hirdetés módosítása” menüpontban módosítható, az „Állást keres
>>Hirdetés törlése” menüpontban törölhető, a Profession.hu
regisztráció
törlésével
pedig
automatikusan
megszűnik
nyilvánossága, és törlésre kerül. Az apróhirdetés – ajánlás szövegén
kívüli – módosítások egyben a regisztrációs adatok módosítását
eredményezik.
Partner általi kapcsolatfelvétel esetén a Szolgáltató nem tárolja a
feladó és a címzett email címét és az üzenet tartalmát.
Ajánlom
ismerősömnek emailben

A Szolgáltató az álláshirdetések saját vagy más részére való
továbbítása során nem tárolja a feladó és a címzett email címét és az
üzenet tartalmát.

Adathelyesbítés

A regisztrációs adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók
a „Beállításaim>> Adatok módosítása>> Alapadatok módosítása”
menüpont alatt. A regisztrációs adatok módosítására az űrlapos
jelentkezés folyamata során is lehetőség van.

Adattörlés

A regisztráció törlése a felhasználói fiókban a „Beállításaim
>>Adatok módosítása >>Felhasználói fiók törlése” menüponton
keresztül kezdeményezhető. A Facebook ID a „Beállításaim>>
Adatok módosítása>> Alapadatok módosítása” menüpont alatt
törölhető.

II.

Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím, legmagasabb végzettség,
nyelvismeret,
szakterület,
szakmai
tapasztalat,
lakóhely,
pályázatkövetési információ

Adatkezelés célja

Adatkezelési Tájékoztató III.1.g)

Adatkezelés
időtartama

hozzájárulás visszavonásáig (típusonként külön-külön)

Adattörlés

A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. Karrierhírlevél, eDM)
külön-külön vonható vissza. A hozzájárulás visszavonható a
felhasználói fiókban a „Beállításaim>> Adatok módosítása>>
Elektronikus hirdetés beállítások’’ menüpont alatt, továbbá az
ugyfelszolgalat@profession.hu email címen, vagy a Sanoma Media
Budapest Zrt. 1872 Budapest postai címen is.

Adatkezelési
nyilvántartási szám

A nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban van. 00633-0010

III.

Partneri adatok

Kezelt adatok köre

partner neve, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma,
kapcsolattartó neve és e-mail címe, telefonszám, fax szám,
számlázási
cím,
levelezési
cím,
szálázási
e-mail
cím,
bankszámlaszám, jogosultsággal rendelkezők nevei és e-mail címei,
hirdetett pozíció neve, céginformáció, betölteni kívánt pozícióval
kapcsolatos adatok, hirdetés(ek) azonosítója

Adatkezelés célja

Profession.hu mint Szolgáltatás üzemeltetése: álláshirdetések
feladása, önéletrajzokhoz való hozzáférés, hirdetési statisztikákhoz
való hozzáférés, munkavállaló-kereséssel kapcsolatos kiegészítő

szolgáltatások igénybevétele,
ajánlatokkal való megkeresés
Adatkezelés
időtartama

szakmai

hírlevél

A Szolgáltató a számviteli kötelezettségek
2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben
ideig kezeli a megrendelt szolgáltatások
adatokat.

küldése,

üzleti

teljesítése érdekében a
évig, illetve az adózás
meghatározott elévülési
fizetésével kapcsolatos

A felhasználói fiók megszüntetése az ugyfelszolgalat@profession.hu
email címen kezdeményezhető. A szakmai hírlevélről és eDM
megkereséséről a felhasználói fiók „Beállítások>>Cégregisztrációs
adatok” menüpont alatt lehet leiratkozni.
Adathelyesbítés

Az
adatok
módosítására
a
felhasználói
fiókban
a
„Beállítások>>Cégregisztrációs
adatok”
menüpont
alatt,
az
elektronikus megrendelés feladása, során, illetve írásban postai úton
van lehetőség.

Adatkezelési
nyilvántartási szám

Cégadatok kezelésére és ügyfélkapcsolatra tekintettel az adatkezelés
adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség. Korábbi
nyilvántartási szám: 00633-0026.

IV.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

Igényérvényesítési
cím, ügyfélszolgálat

ügyfélkapu
ugyfelszolgalat@profession.hu
(+36 1) 430 6888
Budapest 1036, Montevideo u. 9.
A Sanoma az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket
és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a
még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Profession Terminál

A Profession Terminál szolgáltatás adatkezelésével kapcsolatos
tájékoztató
az
alábbi
linken
érhető
el:
http://www.profession.hu/docs/terminal.pdf

Adatbiztonság

A Szolgáltató a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a
jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem
lehet belőle visszaállítani.
A Szolgáltató a Proserver Kft.-nél (1152 Budapest, Szentmihályi út
137.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren és székhelyén
kezeli a személyes adatokat.

Cookie

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése
érdekében
a
rendszer
„session
cookie”-val
azonosítja
a
bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a
böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a
böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor
bejelentkezett státusz fogadja.
A belépés megkönnyítése érdekében a Felhasználó külön engedélye
alapján a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett
böngésző cookie 14 napig tárolja a Felhasználó belépéshez
szükséges adatait (felhasználónév és jelszó lenyomata), így nem kell
minden egyes alkalommal bejelentkeznie. A cookie a böngésző
megfelelő beállításával törölhető.

Naplózott adatok

A Szolgáltató statisztikai és hibakeresési célból, valamint a
visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és
működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a
következő adatokat és 14 napot követően törli: látogatás időpontja,

IP cím, a megtekintett oldal címe.
Adatfeldolgozók

A Profession Terminál szolgáltatás üzemeltetése során a Lensa
Hungary Kft. (1024 Budapest, Fény utca 4., VI.em.1.) a Szolgáltató
aladatfeldolgozójaként jár el.
A Precognox Kft. (7400 Kaposvár, Kaposhegy 13., korábbi nevén
Weblib Kft.) a Szolgáltatás keretében igénybe vehető kereső
funkciónak a működtetésében, karbantartásában működik közre.

Külső webanalitikai
és hirdetéskiszolgálók

Adatkezelési Tájékoztató X.D.2. (Adwords, Adsense, Analytics),
X.D.3. (WebAUDIT, WebAUDIENCE), X.D.4., X.D.5.

Tájékoztató
érvényes

2014. február 26-tól

