JO BMO N ITO R.H U EG YEDI A D ATKE ZEL ÉS I TÁJÉ KO ZT A TÓ
Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelési tájékoztató, és azzal
együtt a
Felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az ott
meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók.
A) I.
Felhasználói adatok
Kezelt adatok köre

vezetéknév,
keresztnév, email cím, kulcsszavak, megye, város,
munkakeresési orientáció.

Adatkezelés célja

Jobmonitor.hu mint Szolgáltatás
Tájékoztató III.1. a)-h) pont

Adatkezelés
időtartama

Az adatkezelés a regisztráció megerősítése hiányában 10 napig, az
utolsó belépéstől számított 1 évig, illetve a regisztráció más módon
való megszűnéséig tart.

Adatkezelési
nyilvántartási szám

633-0005

II.

üzemeltetése: Adatkezelési

Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím, kulcsszavak, megye, város,
munkakeresési orientáció

Adatkezelés célja

Adatkezelési Tájékoztató III.1.g)

Adatkezelés
időtartama

hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelési
nyilvántartási szám

NAIH-84242/2015.

III.

regisztráció törléséig

Egyéb adatkezelési tudnivalók

Adathelyesbítés

A felhasználói adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók
az „Adataim” és „ Hírleveleim” menüpontok alatt.

Adattörlés

A felhasználói regisztráció törlése a „Adataim>> A felhasználói
fiókom megszüntetése” menüpont alatt kezdeményezhető.
A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú
megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján
található link útján vagy a felhasználói fiókban az „Adataim>> EDM
beállítások”
menüpont
alatt
vonható
vissza,
továbbá
az
ugyfelkapu@jobmonitor.hu email címen, vagy a Profession.hu
Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 9. címen.

Igényérvényesítési
cím, ügyfélszolgálat

Adatbiztonság

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

Hirdetés küldése

A Profession.hu Kft. a hirdetések saját vagy más részére történő
továbbítása során nem tárolja a címzett nevét, email címét és az
üzenet tartalmát.

Fizetést biztosító
külső szolgáltatók

A hirdetési díjak fizetése a Profession.hu Kft. Online Partnerkezelő
(ún. OPK) rendszerén keresztül kezdeményezhető. AZ OPK rendszer
üzemeltetése körében a WEBINFORM Információs Betéti Társaság
(1025 Budapest, II. Törökvész utca 108. B. ép. fszt.
1.) adatfeldolgozóként jár el.
A mobilfizetés az adott mobilszolgáltatón (Magyar Telekom Nyrt.,
Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt.) keresztül –
az egyedi vásárlási azonosító, a vásárlási információk és a
telefonszám megadása alapján – történik, amelynek során a
mobilszolgáltatók adatfeldolgozóként a Cellum Zrt.-t (2040 Budaörs,
Távíró köz 4.) veszik igénybe.
A bankkártyás fizetést az OTP Bank Nyrt., PayPal fizetést a PayPal
(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., a Mastercard Mobile fizetést a
MasterCard
International
Incorporated
biztosítja.
A
fizetés
teljesítésének ellenőrzésére az egyedi vásárlási azonosító szolgál.

Cookie

A Jobmonitor.hu használata során böngésző cookie azonosítja
(session ID alapján) a belépett Felhasználót, amely a böngésző
bezárásával törlésre kerül.
A testreszabott kiszolgálás és a kényelmi funkciók érdekében a
Felhasználó által használt kulcsszavakat 1 napig, a keresett
kategóriákat 1 hétig böngésző cookie-k tárolják.
Amennyiben a felhasználó belépés során bejelöli az “Emlékezzen rám”
funkciót, a böngésző cookie-ja 30 napig tárolja a belépési adatait és
honlapunk felkeresésekor automatikusan belépteti.

Naplózott adatok

A
Profession.hu Kft.
statisztikai
célból
és
a
visszaélések
megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének
ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza és 2 napot követően
törli a Felhasználók látogatásának időpontját, IP címét és a látogatott
oldal címét.

Külső webanalitikai
és hirdetéskiszolgálók

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

B) I.

Hirdetői adatok

Kezelt adatok köre

Cégnév, kapcsolattartó neve, e-mail cím, telefonszám, jelentkezési email cím, jelentkezési telefonszám, a meghirdetett pozícióval
kapcsolatos adatok, hirdetés feladásának dátuma és időpontja IP cím.
Mobilfizetéshez kapcsolódóan kezelt további adat: egyedi vásárlási
azonosító, telefonszám, vásárlási információk.
Bankkártyás, PayPal és Mastercard Mobile fizetéshez kapcsolódóan
kezelt további adat: egyedi vásárlási azonosító.
A hirdetési díjak fizetésével, számlázásával kapcsolatos adatkezelés
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen és a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvényen alapul.

Adatkezelés célja

Jobmonitor.hu mint Szolgáltatás
Tájékoztató III.1. a)-h) pont

üzemeltetése: Adatkezelési

Adatkezelés
időtartama

Az adatkezelés a regisztráció megerősítése hiányában 30 napig, az
utolsó belépéstől számított 5 évig, illetve a regisztráció más módon
való megszűnéséig tart.

Adatkezelési
nyilvántartási szám

A Hirdetők tekintetében az adatkezelés az adatkezelővel
ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az Info tv.
65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi
nyilvántartásba vételére nincs szükség.

II.

Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre

vezetéknév, keresztév,
feladásának dátuma

Adatkezelés célja

Adatkezelési Tájékoztató III.1.g)

Adatkezelés
időtartama

hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelési
nyilvántartási szám

III.

cím,

telefonszám,

cégnév,

hirdetés

regisztráció törléséig
A
Hirdetők
tekintetében
az
adatkezelés
az
adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik,
így az Info tv. 65.
§
(3)
a)
pontja
alapján
az
adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs szükség.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

Adathelyesbítés

A hirdetői adatok a hirdetői fiókban bármikor módosíthatók az
„Adataim” menüpont alatt.

Adattörlés

A hirdetői regisztráció törlése a „Adataim>> A hirdetési fiókom
megszüntetése” menüpont alatt kezdeményezhető.
A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú
megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján
található link útján vagy a felhasználói fiókban az „Adataim>> EDM
beállítások”
menüpont
alatt
vonható
vissza,
továbbá
az
ugyfelkapu@jobmonitor.hu email címen, vagy a Profession.hu
Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 9. címen.

Igényérvényesítési
cím, ügyfélszolgálat

Adatbiztonság

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

Hirdetés küldése

A Profession.hu Kft. a hirdetések saját vagy más részére történő
továbbítása során nem tárolja a címzett nevét, email címét és az
üzenet tartalmát.

Fizetést biztosító
külső szolgáltatók

A hirdetési díjak fizetése a Profession.hu Kft. Online Partnerkezelő
(ún. OPK) rendszerén keresztül kezdeményezhető. AZ OPK rendszer
üzemeltetése körében a WEBINFORM Információs Betéti Társaság
(1025 Budapest, II. Törökvész utca 108. B. ép. fszt.
1.) adatfeldolgozóként jár el.
A mobilfizetés az adott mobilszolgáltatón (Magyar Telekom Nyrt.,
Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt.) keresztül –
az egyedi vásárlási azonosító, a vásárlási információk és a
telefonszám megadása alapján – történik, amelynek során a
mobilszolgáltatók adatfeldolgozóként a Cellum Zrt.-t (2040 Budaörs,
Távíró köz 4.) veszik igénybe.
A bankkártyás fizetést az OTP Bank Nyrt., PayPal fizetést a PayPal
(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., a Mastercard Mobile fizetést a
MasterCard
International
Incorporated
biztosítja.
A
fizetés
teljesítésének ellenőrzésére az egyedi vásárlási azonosító szolgál.

Cookie

A Jobmonitor.hu használata során böngésző cookie azonosítja
(session ID alapján) a belépett Felhasználót, amely a böngésző
bezárásával törlésre kerül.
A testreszabott kiszolgálás és a kényelmi funkciók érdekében a
Felhasználó által használt kulcsszavakat 1 napig, a keresett
kategóriákat 1 hétig böngésző cookie-k tárolják.
Amennyiben a felhasználó belépés során bejelöli az “Emlékezzen rám”
funkciót, a böngésző cookie-ja 30 napig tárolja a belépési adatait és
honlapunk felkeresésekor automatikusan belépteti.

Naplózott adatok

A
Profession.hu Kft.
statisztikai
célból
és
a
visszaélések
megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének
ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza és 2 napot követően
törli a Felhasználók látogatásának időpontját, IP címét és a látogatott
oldal címét.

Külső webanalitikai
és hirdetéskiszolgálók

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

Tájékoztató
érvényes
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