M UN KAT Á RS A IM .H U E GY EDI AD ATKEZELÉSI TÁ JÉKO ZT ATÓ
Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelési Tájékoztató, é s azzal együtt a
Felhasználási feltételek
része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az ott
meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók.
I.
Felhasználói adatok
Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges személyes adatok: vezetéknév,
keresztnév, email cím, nem, lakóhely, születési év, munkahely,
pozíció, LinkedIn azonosító, Facebook azonosító.
A regisztráció, a profil kialakítása során, valamint az egyes
szolgáltatások igénybevétele esetén kezelt további adatok: korábbi
munkahelyek,
munkatársak,
partnerek,
profilt
megtekintők,
tanulmányok, profilkép, követők, tulajdonságok, egyéb Felhasználói
Tartalmak (pl. hozzászólás, kapott és adott értékelés, kapott és
adott ajánlás, szakmai erősségek).

Nyilvános profil
adatok

A GYIK rendelkezik bővebben arról, mely felhasználói adat és
Felhasználói Tartalom nyilvános valamely Felhasználó, illetve bárki
számára (a regisztráció aktiválása hiányában is).
A kapott ajánlások és a
választható.

hírfolyam bejegyzések nyilvánossága

Adatkezelés célja

Munkatársaim.hu mint Szolgáltatás üzemeltetése: Adatkezelési
Tájékoztató III.1. a)-f), l) pont, III.2. pont, valamit az álláskeresés
megkönnyítése.

Adatkezelés
időtartama

Az adatkezelés a regisztráció megerősítése hiányában 10 napig, az
utolsó belépéstől számított 390 napig, illetve a regisztráció más
módon való megszűnéséig tart.
A törlési kérelem alapján, valamint az utolsó belépéstől számított
360 nap elteltével a profil nyilvánossága megszűnik, és az adatok 30
napra zárolásra, majd ezt követően törlésre kerülnek.
A regisztráció megszűnését követően a Profession.hu Kft. 30 napig
tárolja a törölt felhasználó e-mail címét az ismételt regisztráció
megakadályozása érdekében.

Adatkezelési
nyilvántartási szám
II.

NAIH-73636/2014

Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím, nem, lakóhely, születési év,
munkahely, pozíció, regisztráció dátuma, utolsó belépés dátuma

Adatkezelés célja

Adatkezelési Tájékoztató III.1.g)

Adatkezelés
időtartama

hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelési
nyilvántartási szám

NAIH-83777/2015.

III.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

Adathelyesbítés

A regisztrációs adatok – az e-mail cím kivételével – a felhasználói
fiókban bármikor módosíthatók a „Profilom>> Szerkesztés”
menüpont alatt. Az e-mail cím módosítása az ügyfélszolgálaton
keresztül kezdeményezhető.

Adattörlés

A regisztráció törlése a „Profilom>> Szerkesztés>> Felhasználói
fiókom
végleges
törlése”
menüpont
alatt,
valamint
az

ugyfelszolgalat@munkatarsaim.hu email címen vagy a Profession.hu
Kft. 1123 Budapest Nagyenyed u. 8-14. IV. emelet postaicímen keresz
tül kezdeményezhető. A regisztráció törlésére 30 napos inaktiválást k
övetően kerül sor.
A Facebook és LinkedIN összeköttetés a „Profilom>> Szerkesztés”
menüpont alatt szüntethető meg. A Facebook összeköttetés
megszüntethető továbbá a Facebook fiókon belül a „Személyes
beállítások>> Alkalmazások” menüpont alatt is.

Igényérvényesítési
cím, ügyfélszolgálat

Adatbiztonság

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú
megkereséshez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl.
Hírlevél, e-DM) külön-külön az elektronikus levél alján található link
útján vagy a felhasználói fiókban a „Profilom>> Szerkesztés”
menüpont
alatt
vonható
vissza,
továbbá
az
ugyfelszolgalat@munkatarsaim.hu email címen, vagy a Profession.hu
Kft. 1123 Budapest Nagyenyed u. 8-14. IV. emelet címen.
ugyfelszolgalat@munkatarsaim.hu
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.
Az adatforgalom titkosított https, azaz biztonságos http kapcsolaton
keresztül zajlik.
A Profession.hu Kft. a Proserver Kft.-nél (1152 Budapest,
Szentmihályi út 137.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren
kezeli a személyes adatokat.

Cookie

A testreszabott kiszolgálás érdekében a rendszer „session cookie”val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely
törlésre kerül a Munkatársaim.hu-ról való kilépéssel, kiléptetéssel.
Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a
böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja.
A Szolgáltatás megfelelő megjelenítése érdekében
böngésző cookie azonosítja a Felhasználó számítógépét.
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Naplózott adatok

A Profession.hu Kft. statisztikai és hibakeresési célból, valamint a
visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és
működésének ellenőrzése érdekében naplózza a regisztráció
dátumát, típusát, utolsó profil módosítás dátumát, utolsó
bejelentkezés dátumát és IP címét, valamint a sikeres és sikertelen
bejelentkezések dátumát és IP címét, és 360 napot követően törli.

Külső webanalitikai
és hirdetéskiszolgálók

Adatkezelési Tájékoztató X.B.2. (Analytics),

Tájékoztató
érvényes

2015. március 31-től

X.B.4., X.B.5. Gemius

