ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A ALL 4 One Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 48. Fsz. 2.
cégjegyzékszám: 13-09-169137, adószám: 24876047-2-41, a továbbiakban:
Szolgáltató, Adatkezelő, Adatfeldolgozó) kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatása során a
hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok – különösen az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény – rendelkezéseinek megfelelően jár el a szolgáltatást igénybe vevő
(továbbiakban: Felhasználó vagy Megrendelő/Állást Kínáló/Vásárló) személyes adatainak
kezelése, feldolgozása, valamint tárolása során.
A jelen adatkezelési tájékoztató a Szolgáltató által üzemeltetett és működtetett
www.ujallas.hu weboldalon elérhető álláskereső portál keretében végzett személyes adatok
kezelésére, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza. Az adatkezelési
tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a Felhasználóra és a Megrendelőre/
Állást Kínálóra együttesen érvényesek.
Az adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a Szolgáltató által működtetett weboldalon. A
Szolgáltató jogosult az adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, különös tekintettel a
jogszabályi változásokra.
Szolgáltató/Adatkezelő:
ALL 4 One Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 48. Fsz. 2.
cégjegyzékszám: 13-09-169137, adószám: 24876047-2-41)
Szolgáltatás:
Álláskereső portál üzemeltetés, amely a Szolgáltató által üzemeltetett és működtetett
www.ujallas.hu weboldalon érhető el. A Szolgáltatás technikai hátterét a Szolgáltató biztosítja.
Megrendelő/Állást Kínáló/Vásárló:
A Szolgáltatás használatára vonatkozó regisztrációval a Szolgáltatást igénybe vevő hirdető cégek,
illetve természetes személyek. Amennyiben a nyújtott szolgáltatás díj megfizetésével teljesül a
vásárolt szolgáltatás (Csomag(ok)) a Megrendelő Vásárló.
Felhasználó:
aki hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, melyet a Szolgáltató által üzemeltetett és
működtetett www.ujallas.hu weboldalon az elektronikus álláskereső adatbázisában önkéntesen
elhelyezett, a Szolgáltató feldolgozza. Érintett: a Felhasználó és a Megrendelő/Állást Kínáló
együttesen
Adatfeldolgozó:
személye megegyezik a Szolgáltató/Adatkezelő személyével
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1. ADATKEZELŐ
Az Érintett személyes adatainak kezelését a Szolgáltató, mint Adatkezelő végzi:
név:
ALL 4 One Kft.
székhely:
1132 Budapest, Visegrádi utca 48. Fsz. 2.
cégjegyzékszám:
13-09-169137
e-mail:
ugyfelszolgalat@ujallas.hu
weboldal:
www.ujallas.hu

2. SZOLGÁTATÁS HASZNÁLATA

2.1. A Szolgáltatás használatára vonatkozó regisztrációval a Szolgáltatást igénybe vevő
Megrendelő/Állást Kínáló elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket. A
Megrendelő/Állást Kínáló regisztrációja a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával zárul
le és ezzel magára nézve kötelezőnek ismeri el az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A
Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. Amennyiben a Megrendelő
a regisztrációhoz nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg azokat,
illetve olyan e-mail címet ad meg, amellyel regisztráció már létezik, a regisztráció
újrakezdődik mindaddig, amíg a regisztráció nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már
létező regisztráció egyedi azonosítására alkalmas adatába.
2.2. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználók e-mail cím és jelszó megadásával
regisztrálhatnak. A regisztrációs adatok a Felhasználóhoz rendelt felületen, a regisztrációt
követően az „Alapadatok módosítása” menüpont alatt bármikor módosíthatóak. Felhasználó
regisztrációját a Szolgáltató ugyfelszolgalat@ujallas .hu e-mail címére küldött elektronikus
levéllel mondhatja fel. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy személyes adatait,
amelyeket feltöltött az adatbázisba, átadja Szolgáltató részére.
2.3. Abban az esetben, ha Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt munkatársa jár el a
regisztráció, adatok megadása és a szolgáltatások igénybe vétele során, abban az esetben a
Szolgáltató a Ptk. 6:4 § (1) bek. alapján jognyilatkozat, vagy olyan egyéb nyilatkozatot kérhet,
annak érdekében, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személy a szolgáltatás szempontjából
releváns, azonosításra szolgáló adatok feltüntetésével igazolja, hogy megfelelő
meghatalmazással rendelkezik Jognyilatkozatot képviselő által is lehet tenni.
Ha a jogi személy (tehát például a gazdasági társaság, cég) létesítő okirata (például
társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya, stb.) vagy szervezetére és működésére
vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó
tisztséget határoz meg, ezen tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. Ebben az
esetben, külön meghatalmazásra nincsen szükség.

3. ADATKEZELÉS CÉLJA, ADATBIZTONSÁG
A Szolgáltató a Felhasználó és a Megrendelő / Állást Kínáló személyes adatait az általa
nyújtott Szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá csak a Szolgáltatás nyújtásához
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elengedhetetlen és feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli és tárolja. A
Felhasználónak az adatbázisba való bekerüléséhez szükséges adatai: név, születési hely, idő,
lakóhely, legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, üzletág, munkatapasztalatok,
munkavégzés helye, telefonszám. A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy
adatai feltöltésével a Megrendelők / Állást Kínálók szűrésébe, keresésébe bekerüljön. A
Felhasználóknak lehetőségük van a Szolgáltató által üzemeltetett ingyenes telefonszámon is
jelentkezni a Szolgáltató adatbázisába való bekerüléshez. Ezen Felhasználók adatbázisba
kerüléshez szükséges adatai: név, születési hely, idő, lakóhely, legmagasabb iskolai
végzettség, nyelvismeret, vezetői engedély megléte, üzletág, munkatapasztalatok, keresett
munkakör, valamint a munkavégzés lehetséges helye(i). A Felhasználó ezen adatai
megadásával feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatait szűrve és
rendszerezve a Megrendelő/Állást Kínáló részére azt átadja.
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a Megrendelő/Állást Kínáló személyeken
kívül harmadik személy részére nem adja át, kivéve, ha ahhoz a Felhasználó hozzájárul, vagy
ha az adatszolgáltatás jogszabályi előírás miatt kötelező.
Az Adatkezelő, aki egyben Adatfeldolgozó, tevékenységi körében gondoskodik az adatok
biztonságáról.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, HOZZÁJÁRULÁS
A Felhasználó és a Megrendelő/Állást Kínálószemélyes adatainak a Szolgáltató részére
történő közlése és az adatkezeléshez való hozzájárulása önkéntes, azonban a törvényben
meghatározott esetekben adatai hozzájárulás nélkül is kezelhetők. A személyes adatok
hozzájárulás nélkül kezelhetőek akkor, ha az az érintett – például cselekvőképtelenség vagy
más elháríthatatlan ok miatt – nem képes a hozzájárulását megadni. Erre a törvényben
meghatározott feltételek fennállása esetén, az akadály fennállása alatt kerülhet sor.

5. ADATKEZELÉSRE, VALAMINT ADATFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az Adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit az Infotv., valamint külön törvények keretei között az Adatkezelő/Szolgáltató
ALL 4 One Korlátolt Felelősségű Társasághatározza meg. Az Adatkezelő rendelkezésére
további Adatfeldolgozó vehető igénybe.
•
•

Az érintettek köre:
valamennyi regisztrált Felhasználó és Megrendelő/Állást Kínáló
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
név, születési hely, idő, lakóhely, legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, üzletág,
munkatapasztalatok, munkavégzés helye, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím,
telefonszám, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím, egyéb adatok, melyet az
Megrendelő/Állást Kínáló részére a Felhasználó fontosnak tart megemlíteni.
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•

•

•

•

•

•

Megrendelő/Állást Kínáló adatainak kezelése:
Megrendelő kezelt adatai: név, adószám, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, aláírásra
jogosult, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó e-mail címe, kapcsolattartó telefonszáma és
amit a Megrendelő fontosnak tart megemlíteni. Az adatok módosítására a Megrendelőhöz
rendelt, regisztrációt követően elérhető felületen a „Cég adatainak kezelése” menüpont
alatt, vagy írásban (postai, vagy elektronikus levélben) van lehetőség.
Az adatfeldolgozás tartalmazza:
az adatok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását,
összevonását, használatát, lezárását és törlését annak érdekében, hogy a személyes
adatokat hozzáférhetővé tegye és továbbítsa munkaerő-keresés céljából a Megrendelő/
Állást Kínáló fel.
Az adatgyűjtés célja:
A Szolgáltatóa Felhasználó és a Megrendelő/Állást Kínáló személyes adatait az általa
nyújtott Szolgáltatás biztosítása érdekében gyűjti és csak a Szolgáltatás nyújtásához
elengedhetetlen és feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli és tárolja. A Szolgáltató
a regisztráció céljából kezeli a Felhasználó/ Állást Kínáló személyes adatait.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, amelyeket 8
évig meg kell őrizni, valamint a telefonhívások, amelyeket 5 évig kell megőrizni.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.
A Felhasználó és a Megrendelő/Állást Kínáló adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése:
A következő adatok módosítását lehet elvégezni: Felhasználó e-mail címe, telefonszáma, a
regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím; név/ cégnév, adószám, cégjegyzékszám/
nyilvántartási szám, aláírásra jogosult, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó e-mail címe.
A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett
kezdeményezni:
•

postai úton:
a 1132 Budapest, Visegrádi utca 48. Fsz. 2. címen,

•

e-mail útján:
az ugyfelszolgalat@ujallas.hu e-mail címen.

Szolgáltató jogai:
A Szolgáltatónak jogosult bármely Felhasználó kizárására, vagy tartalom törlésére, amelynek
értelmezése ellenkezik az álláskereső portál rendeltetésszerű használatával, vagy a
Szolgáltató szabályzatával, vagy olyan tartalmat tartalmaz ami erkölcstelen, jogellenes, sérti
harmadik fél érdekeit vagy rágalmazónak minősül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy
személyes adatainak az adatbázisba való elhelyezése semmilyen jogot nem biztosít neki az
adatbázissal kapcsolatban, viszont személyes adatait bármikor meg tudja változtatni.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató felfedezi, hogy a Felhasználó
adatai valótlanok, etikátlanok, nem felelnek meg a valóságnak, jogellenesek, erkölcstelen
tartalmat tartalmaznak, harmadik fél érdekeit sértik, a Szolgáltató azonnal törölheti a
Felhasználót az adatbázisból. A Szolgáltató nem felelős azért, hogy a Megrendelő kellő
bizalommal kezelje a személyes adatokat.
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A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen meghatalmazotti, ügynöki,
illetve képviselői jogviszonyban nem áll a Megrendelőkkel, ezért nem felelős semmilyen
kárért, amely a Szolgáltató szolgáltatásán keresztül éri, álláskeresés, állásra jelentkezés,
illetve állásba lépéskor érheti, a Szolgáltató nem tartozik semmilyen felelősséggel a
Megrendelő által hirdetett állás ígéreteivel kapcsolatban, illetve annak betartásáért.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatainak feltöltése a Szolgáltató
adatbázisába, a Szolgáltató irányába semmiféle olyan felelősséggel nem jár, hogy a
Felhasználó részére állást biztosít, illetve Adatfelhasználókkal személyes kapcsolatot biztosít.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal
a www.ujallas.hu tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal, hirdetésekkel
kapcsolatban, és ezek alapján létrejött szerződésekkel, illetve az elmaradt szerződésekkel. A
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználó és a
Megrendelő közötti jogvitába, a Szolgáltató teljes mértékben mentesül mindennemű igénytől,
kártérítéstől, követeléstől. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa közzétett adatokat
a www.ujallas.hu weboldalon a Szolgáltatónak joga van ellenőrizni, hogy az nem jogellenes
és valós adatokat tartalmaz-e. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tartozik
felelősséggel a személyes adatok Megrendelők által történő semmilyen olyan
felhasználásért, amely ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal.
Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:
Név:
Székhely:
Adószám:
Képviseletre jogosult személy neve:
Telefonszám:
E-mail cím:

Hungária Automobil Kft.
8097 Nadap, Bem József utca 17.
14680629-2-07
Köteles Zoltán
+36-30-8377-355
koteles.zoltan@huna.biz

Adatkezelési nyilvántartás száma:
NAIH 102732/2016
NAIH 102829/2016

5.1. A WEBOLDAL COOKIE (SÜTI)
A belépés megkönnyítése érdekében – a Megrendelő vagy a Felhasználó külön
engedélye alapján – a végfelhasználó készülékén elhelyezett böngésző cookie tárolja
a Megrendelő és a Felhasználó belépéshez szükséges adatait, titkosított formában. A
cookie a böngésző megfelelő beállításával törölhető. A testreszabott kiszolgálás és a
bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer esetenként „session
cookie”-val azonosítja a bejelentkezett számítógépet, amely törlésre kerül a böngésző
program bezárásával. Amennyiben a Megrendelő vagy a Felhasználó csak a
böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett
státusz fogadja.
KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. A közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés és adatfeldolgozás szabályai az
alábbiakban összegezhetők: - A kezelt adatok köre: a Facebook/Google+. közösségi
oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
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- Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Google+ stb.
közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
-Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
„lájkolása”, népszerűsítése.- Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás
módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az
adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára,
módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal
szabályozása vonatkozik.
- Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a közösségi oldalakon.
5.2. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése merülne fel,
esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

5.3. ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az
adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.

5.4. ADATFELDOLGOZÓ
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a weboldal üzemeltetés során az alábbi
adatfeldolgozót veszi igénybe:
Név:
Székhely:
Adószám:
Képviseletre jogosult személy neve:
Telefonszám:
E-mail cím:

Hungária Automobil Kft.
8097 Nadap, Bem József u 17.
14680629-2-07
Köteles Zoltán
+36-30-8377-355
koteles.zoltan@huna.biz

6. AZ ÉRINTETTEK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

6.1. Az érintett adatainak közlése során valós adatok megadására köteles. A nem valós adat
szolgáltatásának következményeiért való felelősséget a ALL 4 One Korlátolt Felelősségű
Társaság, továbbá az adatfeldolgozó partnere és munkatársa kizárja.
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6.2. Az érintettnek joga van regisztrációját a Szolgáltató
ugyfelszolgalat@ujallas.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben felmondani.
Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy személyes adatait, amelyeket feltöltött
az adatbázisba, átadja Szolgáltató részére.Az érintettnek joga van kérelmezni az
adatkezelőnél
(az ugyfelszolgalat@ujallas.hu email címen vagy a 1132 Budapest, Visegrádi utca 48. Fsz.
2. postai címen), hogy az adatkezelő adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését
vagy zárolását. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az
érintett bírósághoz, vagy a Hatósághoz fordulhat.
A Hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:

1530 Budapest, Postafiók: 5.
+36 -1-391-1400
+36-1-391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu

7. JOGORVOSLAT

7.1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az
adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
7.2. Jogérvényesítés
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Info tv. 21. §-ában meghatározott
esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
7.3. Kártérítés és sérelemdíj Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével
vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt
megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti,
az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Nem kell megtéríteni a kárt és nem
követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog
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megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
A tájékoztató és annak mindenkori módosításai a www.ujallas.hu címen történő közzététellel lépnek
hatályba.
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