ADATFELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Jelen Adatfelhasználási Feltételek a ALL 4 One Kft. székhely: 1132 Budapest,
Visegrádi út 48. Fsz. 2. cégjegyzékszám: 13-09-169137, adószám: 24876047-2-41,
(továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett és működtetett www.ujallas.hu
weboldalon elérhető állásportál (továbbiakban: Portál) keretében végzett személyes
és egyéb adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre
vonatkozó tájékoztatást tartalmazza. A Portál technikai hátterét a Szolgáltató
biztosítja.
Az Adatfelhasználási Feltételek és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései
együttesen érvényesek a Felhasználókra vonatkozóan. A jelen Adatfelhasználási
Feltételek folyamatosan elérhető a Portál weboldalán. Szolgáltató bármikor jogosult
az Adatfelhasználási Feltételek egyoldalú módosítására, melyről a Portál weboldalán
nyújt tájékoztatást.
A Portál szolgáltatásait igénybe vevő, regisztrációval rendelkező természetes
személyek (továbbiakban: Felhasználók/Állást keresők) elfogadják a jelen
Adatfelhasználási Feltételeket. Felhasználó regisztrációja az ÁSZF és az
Adatfelhasználási Feltételek elfogadásával zárul le, és ezzel magára nézve
kötelezőnek ismeri el a jelen Adatfelhasználási Feltételeknek minden egyes
mondatát.

1. Felhasználói adatok kezelése
Felhasználó hozzájárul, hogy Szolgáltató a profiljában általa hozzáférhetővé tett
személyes és egyéb adatait feldolgozza. A feldolgozás többek között tartalmazza: az
adatok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását,
összevonását, használatát, lezárását és törlését, annak érdekében, hogy a
személyes és egyéb adatokat hozzáférhetővé tegye és továbbítsa harmadik fél
részére.
Felhasználó köteles regisztrációkor, adatfeltöltéskor a hozzá köthető, valós adatokat
megadni és elismeri, hogy az általa megadott személyes és egyéb adatok teljes
mértékben megfelelnek a valóságnak, továbbá nem tartalmaznak semmilyen
félrevezető információt végzettségére, szakmai tapasztalataira, egyéb ismereteire
vagy személyes tulajdonságaira vonatkozólag. Felhasználó tudomásul veszi, hogy
felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyet Szolgáltató vagy harmadik fél az
általa megadott adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenved
el. Felhasználó ezeket a károkat mindig minden helyzetben köteles megtéríteni
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Szolgáltatónak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatainak az adatbázisba való
elhelyezése semmilyen jogot nem biztosít neki az adatbázissal kapcsolatban, viszont
személyes és egyéb adatait bármikor meg tudja változtatni.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak joga van a Felhasználó
profiljában közzétett adatok valóságtartalmát ellenőrizni.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a
személyes és egyéb adatok Állást kínálók által történő semmilyen olyan
felhasználásért, amely ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal. Szolgáltató nem
felelős azért, hogy az Állást kínáló kellő bizalommal kezelje a személyes és egyéb
adatokat.
Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy adatai feltöltésével az Állást
kínálók szűrésébe, keresésébe bekerül. Szolgáltató Felhasználó adatait
törvényesen, az aktuális jogszabályoknak megfelelően kezeli, az adatvédelmi
törvényt betartva.
Felhasználó hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre Szolgáltató hírlevelet,
újdonságokról tájékoztató levelet, állásajánlatokkal kapcsolatos információkat
küldjön. Amennyiben Felhasználó nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor a
hírlevélben található linken keresztül iratkozhat le.

2. Egyéb rendelkezések
A belépés megkönnyítése érdekében – Felhasználó külön engedélye alapján – a
végfelhasználó készülékén elhelyezett böngésző cookie tárolja 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 Felhasználó
csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor
bejelentkezett státusz fogadja.
Felhasználók a Portált a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával kötelesek
használni. Amennyiben az adatokat Felhasználó az Adatfelhasználási Feltételek
rendelkezéseibe, jogszabályaiba ütközően vagy tisztességtelenül használja,
Szolgáltató jogosult Felhasználó ellen intézkedéseket és szankciót hozni, illetve
felelősségre vonni.
Szolgáltató a www.ujallas.hu internetes portált úgy üzemelteti, hogy az az
alkotmányos alapjogba nem ütközik, a személyes adatok védelme alapján,
Felhasználók adatainak védelmét minden egyes alkalmazásnál, tárolásnál,
felhasználásnál szem előtt tarja és egyben védi azt. Személyes adatnak minősül
minden olyan adat, amely alapján Felhasználó közvetve vagy közvetlenül
azonosíthatóvá válik (név, lakcím, telefonszám, azonosító jel, e-mail cím).
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Szolgáltató Felhasználók adatait minden esetben megőrzi, és mindent megtesz
szerkesztőségi, marketing és technikai részről is az adatok biztonságának
érdekében. Felhasználók személyes adatait nem fenyegeti veszély az oldalak
megtekintésekor. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatok nyilvános, internetes
felületről való törlése nem jelenti azt, hogy az adatok fizikailag megsemmisülnek. Az
adatokat Szolgáltató minden esetben megőrzi és tárolja. Felhasználó a Szolgáltató
www.ujallas.hu szolgáltatásának igénybevételével hozzájárul személyes és egyéb
adatainak korlátlan felhasználásához.
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