Jobcapital.eu egyedi adatkezelési tájékoztató
Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelési Tájékoztató és az azzal együtt a
Felhasználási Feltételek és az Általános Szerződési Feltételek része, azok
rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az ott meghatározott fogalmak jelen
tájékoztatóban is irányadóak.
Az álláshirdetések feladása 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, keresztnév,
családnév, betölteni kívánt munkakör, munkavégzés helye,
képzettség szintje, foglalkoztatás módja.
Facebook regisztráció esetén: Facebook ID.
Linkedin regisztráció esetén: Linkedin ID.
A regisztráció, valamint az egyes szolgáltatások testre szabása
révén kezelt további adatok: munkahellyel rendelkezés, mentett
állások, mentett nyelvismeret, tanulmányok, önéletrajzok,
hirdetések.

Adatkezelés
célja

Jobcapital.eu mint a 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 előkészítése, tárolása és a
munkaadók rendelkezésére bocsátása; az álláskeresők értesítése
álláslehetőségekről.

Adatkezelési
nyilvántartási
szám
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Adatkezelés
időtartama

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

Hirdetések
feladása

A Szolgáltató mint adatfeldolgozó 60 napig, a Hirdető külön kérése
esetén a jelentkezők előszűrésének lezárultáig, a Hirdető
érdekében biztonsági okokból tárolja az adatokat.
A Facebook illetve Linkedin belépési opciókkal a Felhasználó
beleegyezik, hogy a Szolgáltató elérjen bizonyos információkat a
Felhasználó Facebook illetve Linkedin profilján.
Az álláskereső hirdetések feladásának kockázatai:
 A hirdetéseket más személyek, akár a Felhasználó jelenlegi
munkaadója is láthatja;





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 feltételek
ismeretében jelentkezik-e az anonim álláshirdetésre.
Hírlevél

Leiratkozásra a hírlevél szolgáltatásról a személyes beállítások
menüpont alatt van lehetőség.

Önéletrajzok

Az önéletrajzok feltöltése a hirdetésekhez kapcsolódva történik,
azaz kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség az adott
Hirdetéshez kapcsolódó önéletrajz feltöltésére.
A Szolgáltató az önéletrajzokat kizárólag regisztrált Partnereinek
teszi elérhetővé. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné
publikussá tenni önéletrajzát egy adott hirdetéshez kapcsolódóan,
akkor a Hirdetés módosítása során törölnie kell azt.

Hirdetések

A Hirdetések során megadott adatok az e-mail cím és
érvényességi dátum kivételével nyilvánosságra kerülnek. A
hirdetés 20 napig érhető el automatikusan utána inaktiválásra
kerül, ám egyetlen hirdetés korlátlan ideig meghosszabbítható a
hirdetések módosítása során. Minden további hirdetés feladása
költésegekkel jár.
A Hirdetés bármikor törölhető a “Hirdetés törlése” gombbal, ebben
az esetben, amennyiben a hirdetéshez önéletrajz is tartozik, az is
törlésre kerül.

Személyes
adatok

A “Személyes Adatok” fül alatt található adatok bármikor
módosíthatóak, ezeknek az adatoknak a kitöltése befolyásolja a
hirdetések hatékonyságát.

Adattörlés

A regisztráció a “Személyes beállítások” fül alatt bármikor
törölhető. Ugyanott a Facebook ID illetve Linkedin ID is törölhető.

II.

Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok
köre

vezetéknév, keresztnév, email cím, legmagasabb végzettség,
nyelvismeret, szakterület, szakmai tapasztalat, lakóhely,
munkavégzés helye

Adatkezelés
célja

Adatkezelési Tájékoztató (lásd: itt)

Adatkezelés
időtartama

hozzájárulás visszavonásig (típusonként külön-külön)

Adattörlés

A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. Hírlevél) külön-külön
vonható vissza. A hozzájárulás visszavonható a felhasználói
fiókban a “Személyes beállítások” menüpont alatt, továbbá az
info@jobcapital.eu email címen, vagy a Jobcapital Kft. Pécs
postai címen is.

Adatkezelési
nyilvántartási
szám
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III.

Partneri adatok

Kezelt adatok
köre

partner neve, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma,
kapcsolattartó neve és e-mail címe, telefonszám, számlázási cím,
levelezési cím, szálázási e-mail cím, bankszámlaszám,
jogosultsággal rendelkezők nevei és e-mail címei, céginformáció,
betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos adatok

Adatkezelés
célja

Jobcapital.eu mint Szolgáltatás üzemeltetése: álláskereső
hirdetések feladása, önéletrajzokhoz való hozzáférés, hirdetési
statisztikákhoz való hozzáférés, munkavállaló-kereséssel
kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások igénybevétele, szakmai
hírlevél küldése, üzleti ajánlatokkal való megkeresés

Adatkezelés
időtartama

A Szolgáltató a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a
2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési
ideig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével kapcsolatos
adatokat.
A felhasználói fiók megszüntetése az info@jobcapital.eu
email címen kezdeményezhető. A szakmai hírlevélről 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.

IV.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

Igényérvényesítési
cím, ügyfélszolgálat

ügyfélkapu
info@jobcapital.eu
(+36 72/223-223)

7622, Pécs Bajcsy-Zsilinszky utca u. 2/1.
A Jobcapital Kft. az ügyfélszolgálat részére küldött
panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított
6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő
ügyekben keletkezett levelezések kivételével.
Adatbiztonság

A Szolgáltató a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely
kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de
magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

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

Az adatfeldolgozást a Jobcapital Kft. végzi.

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
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