ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a All 4 One Kft.
(továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.ujallas.hu domain
címen elérhető internetes állásportálon (a továbbiakban: Portál) elérhető
szolgáltatások, valamint az ezekhez kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatások
(továbbiakban együtt: Szolgáltatások) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
Szolgáltató és a szolgáltatásokat igénybevevő Felhasználó (továbbiakban:
Felhasználó) kölcsönösen együtt kívánnak működni az alábbiakban részletezésre
kerülő szerződési feltételek mellett. Jelen ÁSZF szempontjából Felhasználónak
minősül minden olyan természetes személy, aki a Portálon regisztrál álláskeresés
céljából.
Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF módosításáról a
regisztrált partnereit e-mailben értesíti. A módosítás időpontját követően Felhasználó
a szolgáltatás használatával egyúttal elfogadja a Szabályzat módosítását is.
Szolgáltató adatai:
Szolgáltató neve:
Szolgáltató székhelye:
Szolgáltató adószáma:
Szolgáltató cégjegyzékszáma:
Képviseletére jogosult:
Szolgáltató honlapjának címe:
E-mail elérhetőség:
Ügyfélszolgálat:
Munkaidő:

All 4 One Kft.
1132 Budapest, Visegrádi út 48. Fsz. 2.
24876047-2-41
13-09-169137
Halasi Beatrix
www.ujallas.hu
info@ujallas.hu
ugyfelszolgalat@ujallas.hu
Hétfőtől – Péntekig, 08:30 – 17:00 óráig

1. Szolgáltatások
A Portál szolgáltatásait csak regisztrált Felhasználók vehetik igénybe.
Szolgáltató a Felhasználó profiljában rögzített adatok alapján önéletrajzot generál,
amelyet kiközvetít a Felhasználó keresési profiljának megfelelő Állást kínálók
hirdetéseire. Jelen ÁSZF szempontjából Állást kínálónak minősül minden olyan
természetes vagy jogi személy, aki a Portálon hirdetést helyez el.
Továbbá a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Portálon keresztül
közvetlenül jelentkezzen álláslehetőségekre az Állás kínálók hirdetéseire.
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Amennyiben Szolgáltató adatbázisában nincs a Felhasználó keresési profiljának
megfelelő potenciális Állást kínáló által meghirdetett álláshirdetés, abban az esetben
Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a keresési profilnak
megfelelő álláslehetőséget egyéb csatornákon keresztül megtalálja.

2. Regisztráció
Felhasználó a Portál szolgáltatásait regisztrációt követően tudja igénybe venni. A
regisztráció során Felhasználónak el kell fogadnia az ÁSZF-t és az Adatfelhasználási
Feltételeket. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató minden esetben e-mailben értesíti
a Felhasználót és egy következő e-mailben Szolgáltató megküldi a Felhasználó
profiljához tartozó belépési adatokat. Amennyiben Felhasználó nem kapja meg a fent
említett e-maileket, abban az esetben regisztrációja nem minősül sikeresnek.
Felhasználó regisztrációnál a regisztrációs adatlapon a következő információkat adja
meg:
Személyes adatok:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vezetéknév és keresztnév
Állandó lakcím
Levelezési cím
Születési dátum
Felhasználó neme
Felhasználó e-mail címe
Felhasználó telefonszáma
Általános készségek:

•
•
•
•
•

Jogosítvány
Nyelvismeret
Informatikai ismeret
Referenciák
Tanulmányok

További adatok:
• Keresett munkakör
• Munkavégzés helye
• Időbeosztás, munkaidő
• Munkavégzés típusa
• Erősségek
• Szabadidős tevékenységek

ALL 4 ONE KFT.
1132 Budapest, Visegrádi út 48. Fsz. 2.

Amennyiben Felhasználó a regisztrációhoz nem ad meg adatokat, vagy nem a
megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet ad meg,
amellyel regisztráció már létezik, a regisztráció újrakezdődik mindaddig, amíg nem
teljes és hiánytalan.
Amennyiben Felhasználó részéről bármilyen változás áll be a Portálon
rögzített adataiban, arról Felhasználó köteles értesíteni Szolgáltatót az
ugyfelszolgalat@ujallas.hu e-mail címen. Amennyiben Felhasználó az
adatváltozások módosítását elmulasztja, az ebből eredő károkért kizárólagosan a
Felhasználó a felelős.
Felhasználó a profiljához tartozó jelszót bármikor megváltoztathatja.
Felhasználó regisztrációját az ugyfelszolgalat@ujallas.hu e-mail címre, a Szolgáltató
részére megküldött elektronikus levélben mondhatja fel.

3. Felelősség
Felhasználó kötelezettséget vállal a Szolgáltató felé, hogy amennyiben
munkakeresése aktualitását vesztette, azonnal inaktiválja a profilját. Az inaktiválás
elmulasztásából eredő összes kár a Felhasználót terheli.
Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos
jogszabályok, továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használni.
Felhasználó kijelenti, hogy a Portálon megadott adatai a valóságnak megfelelnek.
Valótlan adatok megadásából származó mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni
kárért kizárólag Felhasználót terheli felelősség.
Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok
köre nem valós adatokat, elemeket tartalmaz, jogosult a Felhasználó a
Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni,
illetve törölni.
Felhasználó köteles a belépési adatait megvédeni a jogtalan felhasználástól.
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha illetéktelen személyek
bármely módon felhasználják Felhasználó bejelentkezési nevét és a jelszavát.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kialakított adatbázis a
Szolgáltató szerzői jogának tárgyát képezi és jogi védelem alatt áll.
Szolgáltató a weboldal üzemeltetéséhez szükséges minden rendelkezésre álló
technikával, eszközzel igyekszik biztosítani az általa nyújtott szolgáltatás zavartalan
működését, folyamatosságát, viszont nem vállal felelősséget a rajta kívül álló,
hatáskörébe nem tartozó külső eseményekért, amelyek akadályozzák a folyamatos
működést, illetve a technikai eszközök rendelkezésre állását. Ide tartoznak pl.:
villámcsapás, áramszünet, internet szolgáltatónál meghibásodás, földrengés,
időjárási szélsőséges viszonyok, árvíz, adatátviteli hiba, háború, terrorcselekmények,
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vihar. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felel az ebből eredő
károkért, hátrányért, és semmiféle kártérítési kötelezettsége nem keletkezik felé.
Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Portál használatával terjedő
vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb
veszteségek vonatkozásában.
Szolgáltatónak joga van bármely Felhasználó kizárására vagy tartalom törlésére,
amelynek értelmezése ellenkezik az internetes portál rendeltetésszerű használatával
vagy a Szolgáltató szabályzatával ellentétes, olyan tartalmat tartalmaz, ami
erkölcstelen, jogellenes, sérti harmadik fél érdekeit vagy rágalmazónak minősül.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató semmilyen meghatalmazotti, ügynöki,
illetve képviselői jogviszonyban nem áll Állást kínálókkal, ezért Szolgáltató nem
felelős semmilyen kárért, amely Szolgáltató szolgáltatásán keresztül, álláskeresés,
állásra jelentkezés, illetve állásba álláskor Felhasználót éri.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget és
kötelezettséget Felhasználók részére történő állás biztosítására, illetve Felhasználó
részére nem biztosít lehetőséget az Állást kínálókkal történő közvetlen
kapcsolatfelvételre.
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Állást kínálóktól származó
felhívásokkal, ajánlatokkal, és ezek alapján létrejött szerződésekkel, illetve az
elmaradt szerződésekkel kapcsolatban. Felhasználó tudomásul veszi, hogy
Szolgáltató nem avatkozik bele Felhasználó és az Állást kínálók közötti jogvitába,
Szolgáltató teljes mértékben mentesül a jogvitából származó mindennemű igénytől,
kártérítéstől, követeléstől.
4. Adatvédelem
Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF alapján hozzáférhetővé tett személyes
adatokat, szakmai önéletrajzokat és Felhasználó hozzájárulásával hozzáférhetővé
tett egyéb információkat a mindenkori jogszabályról szóló 2011. évi CXII. és a
személyes adatok gépi feldolgozása során történő védelméről szóló 1998. évi VI.
törvény alapján bizalmasan kezeli.
Szolgáltató köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről.
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az általa végzett jogosulatlan adatkezelésből
eredő bármilyen károkozásért teljes felelősséggel tartozik az Inftv. 23. §-nak
megfelelően.
Szolgáltató kötelezettséget vállal a teljes titoktartásra és az adatok törvényileg előírt
kezelésére. Szolgáltató nem felelős azért, ha az Állást kínáló megszegi az
adatvédelmi törvényt, illetve a titoktartási kötelezettséget.
Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja, illetve betartja a
Portálon található Adatvédelmi Feltételeket.
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5. Egyéb rendelkezések
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Portál bármely tartalmi elemét előzetes
figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse.
Portál bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele - a
Szolgáltató kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül - polgári jogi és
büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgyai nem használhatóak fel
és nem hasznosíthatóak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
Felhasználó semmilyen nyilvános fórumon, médiában, online, offline oldalon nem
tehet semmilyen olyan negatív kijelentést, valótlan állítást a www.ujallas.hu
szolgáltatásaira, az azt üzemeltető All 4 One Kft.-re, a cég munkatársaira, amely a
cég üzleti érdekeit sérti, illetve negatívan befolyásolja.
Felhasználónak bármilyen problémája, reklamációja van, azt köteles írásban közölni
a Szolgáltató felé az info@ujallas.hu e-mail címen.
Az esetleges vitás kérdések rendezésénél a hatályos jogszabályok rendelkezéseit
kell figyelembe venni. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita
esetére a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi
Bíróság illetékességét kötik ki. A Megyei Bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében
a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az
irányadóak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. július 18. napjától lépnek hatályba.
Felhasználó elolvasta, megértette, elfogadta a Szolgáltató weboldalán található
ÁSZF-et és az Adatfelhasználási Feltételeket, és annak jogszabályainak betartásával
használja a Portált.
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