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ADATVÉDELMI ÉS – KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Miről szól ez a dokumentum és miért fontos elolvasni? 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1. Jelen Adatvédelmi és – kezelési Tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) dokumentum 
célja, hogy rögzítse a Talentio Kft. (a továbbiakban „Szolgáltató”) által a work.buzz 
weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) érvényesített adatvédelmi és – kezelési elveket, és 
a Szolgáltató adatvédelmi és – kezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató, mint adatkezelő 
magára nézve kötelező erővel ismer el. 

II. ALKALMAZOTT ALAPELVEK 

2. A Szolgáltató elkötelezett a Felhasználó adatainak védelme mellett. Jelen Tájékoztató 
rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel kerültek figyelembevételre az Európai 
Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy 
„GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), 
továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései. 

3. A Szolgáltató elkötelezett annak érdekében, hogy védje egyaránt a Felhasználó és az 
Adatkezelő jogos érdekeit. A Szolgáltató biztosítja a Felhasználókat arról, hogy adataikat a 
hozzájárulásuk nélkül – a Tájékoztatóban meghatározott, a Felhasználó által jóváhagyott 
eseteket kivéve - harmadik félnek nem adja ki. 

Ki az adatkezelő és milyen fogalmakat érdemes megismerni? 

III. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ 

• A Szolgáltató, Adatfeldolgozó és Adatkezelő neve: Talentio Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

• A Szolgáltató, Adatfeldolgozó és Adatkezelő rövidített cégneve: Talentio Kft. 

• Képviseli: Cserneczky Tamás, önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető 

• A Szolgáltató székhelye: Magyarország, 7621 Pécs, Mátyás király utca 23. 

• A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 02-09-083488 

• A Szolgáltató adószáma: 26225502-2-02 

• A Szolgáltató email elérhetősége: hello@work.buzz 
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IV. ALKALMAZOTT FOGALMAK 

„Adatfeldolgozó” Mint a work.buzz rendszer fejlesztője és üzemeltetője, a fent részletesen 
meghatározott Talentio Kft. 

„Adatkezelő” Mint a work.buzz rendszer fejlesztője és üzemeltetője, a fent részletesen 
meghatározott Talentio Kft. 

„Általános 
Adatvédelmi 
Rendelet” 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

„Cookie” (süti) A cookie egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a 
mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor 
aktiválódik. A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy 
rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott 
oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), 
illetve a személyes beállításokat, ezek azonban az Érintett személyével 
kapcsolatba nem hozható adatok.  

„Felhasználó” Felhasználó lehet minden nagykorú, cselekvőképes, magyar illetve 
külföldi állampolgárságú természetes személy, aki a Szolgáltató 
személyes márkaépítési szolgáltatását kívánja igénybe venni.  

„Honlap” A Szolgáltató hivatalos honlapja, amelyen a Szolgáltatást népszerűsíti és 
feltünteti, amely segítségével az ÁSZF hatálya alá tartozó Szolgáltatás 
igénybe vehető. 

Domaincím: http://work.buzz/ 

„Online Tárhely 
Szolgáltató” 

Internetes szolgáltató, amely lehetővé teszi a felhasználói számára 
elektronikus állományok tárolását. 

„Önéletrajz” A Felhasználó által a Honlap segítségével elkészített dokumentum, 
amely a Felhasználó tanulmányait, szakmai tapasztalatait és 
képességeit mutatja be. 

„Karrierút-adatok” A Felhasználó által tanulmányaival, szakmai tapasztalataival, 
kompetenciáival kapcsolatban a Honlapra feltöltött adatok összesége. 

„Közvetítő 
Szervezet” 

Olyan regisztrált szervezet, amely jogosult a munkalehetőségek 
közvetítésére a Honlapon. 

„Külső Szolgáltató” A Honlappal technikai kapcsolatban álló olyan külső szolgáltatás, amely 
a Felhasználó tevékenységét segíti, vagy a Honlap működtetését, 
továbbfejlesztését szolgálja. 

„Regisztrált 
Szervezet” 

A Honlapon egy regisztrált Felhasználó által regisztrált szervezeti fiók 
tulajdonosa. 
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„Személyes adat” Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában 
meghatározott adat, ismeret; illetve az Európai Parlament és a Tanácsa 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”) 4. Cikk 
1. pontjában meghatározott információ. 

„Szolgáltatás” A Szolgáltató által nyújtott internetes személyes márkaépítési 
szolgáltatás, amelynek célja a Felhasználó támogatása tanulmányai, 
szakmai tapasztalatai, kompetenciái, közéleti tevékenységei, publikációi 
népszerűsítésében, terjesztésében. 

„Szolgáltató”  Mint a work.buzz rendszer fejlesztője és üzemeltetője, a fent részletesen 
meghatározott Talentio Kft. 

Milyen adatokat bízhatsz ránk és azokat hogyan kezeljük? 

V. A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL MEGADOTT ADATOK KEZELÉSE 

4. A Felhasználók esetében kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját az alábbi 
táblázat mutatja be. 

Tevékenység leírása és az 
adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok köre Adatkezelés 
időtartama 

Regisztráció a Honlapon. 

Adatkezelés célja:  

Fiók létrehozása, 
szolgáltatások 
igénybevételének 
megkezdése.  

Felhasználó azonosítása, 
felhasználóval való 
kapcsolattartás a számlázás, 
és a szolgáltatással 
kapcsolatos információkról 
történő értesítés céljából. 

Önkéntes 
hozzájárulás 

Vezetéknév, keresztnév. 

Email cím, amely a 
felhasználó további 
azonosítására szolgál, 
valamint a felhasználói fiók 
aktiválásához szükséges. 

A regisztráció során megadott 
jelszó. 

A fiók törléséig. 

Regisztráció külső 
szolgáltatónál történő 
azonosítással. 

Adatkezelés célja: 
Felhasználó azonosítása, 
felhasználóval való 
kapcsolattartás. 

Ennek alkalmazásával 
felhasználó a Külső 
Szolgáltatóknál azonosítja 

Önkéntes 
hozzájárulás 

Ilyen esetben a Külső 
Szolgáltató átadja a felületén 
a felhasználó által regisztrált 
emailcímét a Honlap számára 
további kapcsolattartás 
céljából. A Holnapon a 
regisztráció és a belépés a 
következő Külső Szolgáltatók 
szolgáltatásain keresztül 
lehetséges: 

A fiók törléséig. 



 

4 

 

Tevékenység leírása és az 
adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok köre Adatkezelés 
időtartama 

magát, és a felhasználót a 
Külső Szolgáltató azonosítja 
a Honlapon.  

• Facebook.com 
(Facebook Inc.) 

• LinkedIn.com 
(LinkedIn Inc.) 

• Google.com (Google 
Inc.) 

Karrerút-adatok 
megadása. 

Adatkezelés célja: ezeket 
az adatokat a személyes 
márkaépítés támogatása és 
munkalehetőségekre 
történő jelentkezés 
érdekében érdemes 
megadni. 

Önkéntes 
hozzájárulás, 
ÁSZF 
megismerése 
és elfogadása 
mellett. 

Kapcsolattartási adatok (pl.: 
telefonszám, cím) 

Tanulmányi adatok (pl.: 
végzettségek, tanfolyamok) 

Munkatapasztalatok (pl.: 
munkahelyek, projektek) 

Kompetenciák (pl.: 
nyelvtudás) 

Munkavállalási preferenciák 
(pl.: preferált országok) 

Közéleti tevékenység (pl.: 
szervezett neve, pozíció) 

Publikációk (pl.: kiadvány 
neve) 

A fiók törléséig. 

Karrerút-adatok 
megadása önéletrajzból. 

Adatkezelés célja: a 
felhasználó számára a 
karrierút adatok 
rögzítésének 
megkönnyítése. 

Önkéntes 
hozzájárulás, 
ÁSZF 
megismerése 
és elfogadása 
mellett.  

Önéletrajz. 

Az önéletrajz dokumentum 
feldolgozása a Sovren.com 
szövegelemző algoritmusa 
által történik. 

A feltöltött 
önéletrajz 
dokumentumot 
a Honlap nem 
tárolja el. 

Az adatok 
feldolgozása a 
Sovren.com 
segítségével 
történik, amely 
Külső 
Szolgáltató az 
önéletrajzot 
legfeljebb 14 
nap elteltével 
törli. 
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Tevékenység leírása és az 
adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok köre Adatkezelés 
időtartama 

Tanulmányokhoz 
kapcsolódó, igazoló 
dokumentum képének 
feltöltése. 

Adatkezelés célja: a 
felhasználó számára a 
végzettséget igazoló 
dokumentumot is 
tartalmazó önéletrajz 
létrehozás lehetőségének 
biztosítása. 

Önkéntes 
hozzájárulás, 
ÁSZF 
megismerése 
és elfogadása 
mellett. 

Oklevél, diploma, egyéb 
végzettséget igazoló 
dokumentum képe 
(tartalmazhat személyes 
adatokat is) 

A fiók törléséig. 

Hírlevélre jelentkezés a 
Honlapon keresztül. 

Adatkezelés célja: közvetlen 
üzletszerzési illetve 
marketing célú megkeresés 
(pl. hírlevél, eDM, stb.) 

Önkéntes 
hozzájárulás, 
ÁSZF 
megismerése 
és elfogadása 
mellett. 

Email cím 

 

A 
szolgáltatásról 
való leiratkozás 
időpontjáig. 

Ügyintézés, panasz 
kezelése. 

Adatkezelés célja: 
észrevétel, panasz és a 
kapcsolódó válaszadások 
kezelése. 

Önkéntes 
hozzájárulás, 
ÁSZF 
megismerése 
és elfogadása 
mellett. 

Email cím 

 

Az ügyintézés, 
panaszkezelés 
lezárásától 
számított 12 
hónap. 

5. A Regisztrált és Közvetítő Szervezetek esetében kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, 
jogalapját az alábbi táblázat mutatja be. 

Tevékenység leírása és 
az adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok köre Adatkezelés 
időtartama 

A szervezeti 
regisztráció 
kezdeményezése a 
Honlapon. 

Adatkezelés célja: A 
szervezeti fiók 
létrehozása, 
szolgáltatások 
igénybevételének 
megkezdése. A szervezet 
kapcsolattartójával való 
kapcsolattartás a 
számlázás, és a 
szolgáltatással 
kapcsolatos 

Önkéntes 
hozzájárulás 

Szervezet neve 

Ország 

Irányítószám 

Település 

Utca,  

Házszám 

Iparág 

Szervezeti email cím 

Vezetések telefonszám 

Kapcsolattartó 
mobilszáma 

A szervezeti fiók 
törléséig. 
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Tevékenység leírása és 
az adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok köre Adatkezelés 
időtartama 

információkról történő 
értesítés céljából. 

VI. SÜTIK (COOKIE-K) KEZELÉSE 

6. A sütik olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a Honlapon keresztül a Honlap használatával 
kerülnek a Felhasználó készülékére, úgy, hogy azokat a Felhasználó által használt 
internetes böngésző menti le és tárolja el. A sütik a Felhasználó személyével kapcsolatba 
nem hozható adatok.  

7. A Honlap sütiket használ azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos 
információkat (az oldalon töltött idő, bejelentkezési adatok, beállítási adatok, kilépések 
stb.), illetve a személyes beállításokat, hogy felhasználóbaráttá tegye a weboldalt. A 
Honlapon az első látogatáskor felugró tájékoztatás elfogadásával a Felhasználó hozzájárul 
a sütik használatához.  

8. A Felhasználónak lehetősége van a sütiket kitörölni, vagy elutasítani. Az erre vonatkozó 
beállításokkal kapcsolatos tudnivalók megtalálhatok a Felhasználó által használt böngésző 
Súgójában.  

9. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy letiltja a sütiket a Szolgáltató nem vállalja a 
felelősséget, ha a Honlap nem az elvárt módon működik, egyes funkciókat, vagy 
beállításokat a Felhasználó nem tud használni. 

10. A Honlap a következő sütiket használja: 

Süti típusa Leírás, cél Érvényesség 

„Munkamenet” sütik 

 

Nélkülözhetetlenek a Honlapon 
történő navigáláshoz, a Honlap 
kulcsfontosságú funkcióinak 
működéséhez és a védett tartalmak 
eléréséhez. 

Nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan 
információkat, melyekkel a 
Felhasználót azonosítani lehetne, 
melyeket marketing céljából fel 
lehetne használni, vagy amelyek 
emlékeznének arra, milyen más 
honlapokon járt.  

Ezek a fajta cookiek a 
számítógépen, notebookon 
vagy mobileszközön csak 
ideiglenesen tárolódnak, és a 
honlap bezárása után 
(munkamenet lezárásra) 
automatikusan törlődnek. 

“Funkcionális sütik” 

 

A felhasználói élmény javítása 
érdekében észlelik, hogy milyen 
eszközzel nyitotta meg a Felhasználó a 
Honlapot, megjegyzik a Felhasználó 
korábbi felhasználói döntéseit, ennek 
segítségével Szolgáltató személyre 
szabottabb funkciókat tud felkínálni a 
Felhasználóknak. Ilyen döntések 

A Honlap elhagyását követően 
is fájlként tárolódnak a 
számítógépen, notebookon 
vagy mobileszközön az eszköz 
beállításai szerint. 
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lehetnek például a felhasználónév, 
jelszó, választott nyelv, régió, testre 
szabási beállítások. 

Ezek a sütik nem követik nyomon a 
Felhasználót (más honlapokon 
folytatott tevékenység) és nem 
küldenek hirdetéseket 
Felhasználónak. 

Google Inc. 
(„Google”) Google 
Analytics használata 

 

A weboldal látogatottságának 
elemzésére szolgáló cookie, amely 
segíti a Honlap fejlesztését a 
felhasználói élmény fokozása 
érdekében. 

A „cookie-ban” rögzített, weboldal 
látogatottságára vonatkozó adatok (a 
látogatás időpontjával és a 
Felhasználó IP címével együtt) a 
Google USA szervereire kerülnek 
átvitelre és letárolásra. A Google arra 
használja ezeket az adatokat, hogy a 
Felhasználó honlap-látogatási 
szokásait kiértékelje, jelentéseket 
állítson össze ezekről az Adatkezelő 
számára, valamint arra, hogy egyéb, a 
Honlappal és az internet használatával 
kapcsolatos szolgáltatásokat 
nyújtson. 

A Honlap elhagyását 
követően is fájlként 
tárolódnak a számítógépen, 
notebookon vagy 
mobileszközön az eszköz 
beállítása szerint. 

11. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a 
látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics-et letiltó böngészőbővítményt. Ez a 
kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), 
hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, 
akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. 

12. Ha a Felhasználó le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google 
Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a 
bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további 
tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. 

Milyen esetekben láthatják az adatokat más felhasználók? 

VII. KAPCSOLÓDÁS EGY FELHASZNÁLÓ ÉS EGY REGISZTRÁLT, ILL. KÖZVETÍTŐ SZERVEZET KÖZÖTT 

13. Egy Honlapon regisztrált Regisztrált, illetve Közvetítő Szervezet (továbbiakban együttesen 
„Regisztrált Szervezet”) kezdeményezhet kapcsolódást egy Felhasználó - a Honlapon 
rögzített – karrierút-adatainak megismerése, illetve felhasználása érdekében. 
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14. A Felhasználónak lehetősége van a kapcsolat elutasítására, a Regisztrált Szervezet által 
küldött emailben szereplő aktiváló link mellőzésével. A létrejött kapcsolat megszüntetésére 
mind a Felhasználónak, mind a Regisztrált Szervezeteknek is van lehetősége a Honlapon 
keresztül.  

15. Amennyiben a Felhasználó partneri jogosultsággal összekapcsolja a fiókját egy a Honlapon 
regisztrált Szervezettel, úgy a Regisztrált Szervezet jogot kap a Felhasználó rögzített 
karrierút-adatainak megismerésére, azokban történő keresésre, és azok a Honlapon 
keresztül elérhető riportokban történő szerepeltetésére. A kapcsolódás egyben a 
Regisztrált Szervezet számára lehetőséget biztosít a kapcsolódó Felhasználó 
megkeresésére a regisztrált emailcímen, vagy a Honlap értesítés funkcióján keresztül. 

16. Amennyiben a Felhasználó munkatársi jogosultsággal összekapcsolja a fiókját egy a 
Honlapon regisztrált Szervezettel, úgy a Regisztrált Szervezet a partneri kapcsolódásnál 
megadott jogokon felül jogot kap a Felhasználó rögzített karrierút-adatai szerkesztésére és 
exportálására (önéletrajz, személyes weboldal, digitális névjegykártya formájában). 

17. Amennyiben a Felhasználó Passzív Felhasználói jogosultsággal összekapcsolja a fiókját egy 
a Honlapon regisztrált Szervezettel, úgy a Regisztrált Szervezet jogot kap a Felhasználó – V. 
pontban bemutatott - adatbázisban szerepeltetendő összes adatának rögzítésére, 
szerkesztésére.  

18. A Szolgáltató rögzíti, hogy ha a Felhasználó a Honlapon keresztül kapcsolatot alakít ki egy 
Regisztrált Szervezettel, akkor az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján történő 
adatkezelésért az adott Felhasználó és az adott Regisztrált Szervezet relációjában a 
Talentio Kft. már nem vállal felelősséget, azért minden esetben az adott Regisztrált 
Szervezet a felelős. 

VIII. MEGJELENÉS A MUNKAERŐ BEVONÁSA CÉLJÁBÓL INDÍTOTT KERESÉSEKBEN 

19. Egy Honlapon Regisztrált Szervezet kezdeményezhet keresést azon Felhasználók 
karrieradatai között, akik ehhez előzetesen hozzájárultak. 

20. A Felhasználónak lehetősége van a Honlapon engedélyezni azt, hogy karrierút adatai 
megjelenjenek a Regisztrált Szervezetek által indított keresésekben. Azon Felhasználók 
esetében, akik munkatársi jogosultsággal kapcsolódnak egy Regisztrált Szervezethez, ezt 
az engedélyt a Regisztrált Szervezet adminisztrátor jogosultságú felhasználója 
felülbírálhatja. 

IX. MEGJELENÉS A SZEMÉLYES MÁRKA ÉRTÉKET BEMUTATÓ LISTÁBAN 

21. A Felhasználók számára a Honlap ösztönző jellegű visszajelzést biztosít azzal, hogy a 
rögzített karrierút adataik alapján megmutatja a személyes márkájuk értékét, illetve három 
olyan Felhasználó személyes weboldalát, akik a személyes márkájuk értéke alapján 
felállított rangsorban közvetlenül az adott Felhasználó előtt találhatók. 

22. A Felhasználó a Honlapon letilthatja, illetve engedélyezheti azt, hogy a személyes márka 
értéke alapján személyes weboldala megjelenjen az őt kővető három Felhasználó számára. 
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23. Abban az esetben, ha a Felhasználó munkatársi jogosultsággal kapcsolódott egy Regisztrált 
Szervezethez, akkor a Felhasználó személyes weboldala, csak a Regisztrált Szervezet 
munkatársainál jelenik meg a személyes márkaérték alapján készített rangsor alapján. 

Milyen Külső Szolgáltatókra támaszkodunk a Szolgáltatással kapcsolatban? 

X. A HONLAP MŰKÖDTETÉSE SORÁN IGÉNYBE VETT KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK 

24. A Honlap működtetése és fejlesztése során a Szolgáltató az alábbi Külső Szolgáltatóra is 
támaszkodik. 

• Google Analytics (Google Inc.): a Külső Szolgáltató a weboldal látogatottságának 
elemzését segítő cookie-t telepít a felhasználók gépére. Az összegzett statisztikai 
adatokat a Szolgáltató a Honlap szolgáltatásának fejlesztése során használja. A 
Google számára a Szolgáltató nem ad át személyes adatokat és a Google által 
szolgáltatott statisztikai adatokból sem azonosíthatók az egyedi látogatások. 

• Google Drive (Google Inc.): a Honlap a Google Drive Online Tárhelyen a Felhasználó 
saját fiókjába exportálja ki a Felhasználó szerkeszthető önéletrajzát annak 
érdekében, hogy a Felhasználó által rögzített adatok mindig rendelkezésre álljanak 
a Felhasználó számára. Csak az adott Felhasználó adatai kerülnek átadásra a saját 
Google Drive fiókja számára. 

• Dropbox (Dropbox Inc.): a Honlap a Dropbox Online Tárhelyen a Felhasználó saját 
fiókjába exportálja ki a Felhasználó szerkeszthető önéletrajzát annak érdekében, 
hogy a Felhasználó által rögzített adatok mindig rendelkezésre álljanak a 
Felhasználó számára. Csak az adott Felhasználó adatai kerülnek átadásra a saját 
Dropbox fiókja számára. 

• DigitalOcean.com (DigitalOcean Llc.): a Honlapra rögzített adatokat a Szolgáltató a 
DigitalOcean.com Online Tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. 

• Mailchimp.com (The Rocket Science Group, LLC): a Honlapon regisztrált 
emailcímekre a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos hírleveket a 
mailchimp.com szolgáltatását használva küldi meg. 

• Sendgrid.com (SendGrid, Inc.): a Honlapról kiküldött rendszeremaileket a 
sendgrid.com szolgáltatásán keresztül küldi meg a Szolgáltató a Felhasználóknak. 

• Thenounproject.com (The Noun Project, Inc.): a Szolgáltató a Honlapon a 
Felhasználók által választható ikonokat a thenounproject.com szolgáltatásán 
keresztül biztosítja. Személyes adatok nem kerülnek átadásra az oldalnak. 

• Unsplash.com (Unsplash Inc.): a Szolgáltató a Honlapon a Felhasználók által 
választható fotókat az  unsplash.com szolgáltatásán keresztül biztosítja. Személyes 
adatok nem kerülnek átadásra az oldalnak. 

• Zendesk.com (Zendesk Inc.): a Szolgáltató a Felhasználók kérdéseinek, panaszainak 
kezelését a Zendesk.com ügyfélszolgálati szoftver segítségével végzi. A 
Zendesk.com számára a Honlap semmilyen adatot nem ad át, ezért a 
Felhasználóknak az ügyintézés során külön kell azonosítaniuk magukat. 
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• Sovren.com (Sovren Group Inc.): a Szolgáltató a Sovren.com szövegfelismerő 
algoritmusát használja akkor, amikor a Felhasználó egy önéletrajzból tölti fel a 
karrierút-adatait a Honlapra. A szövegfelismerő algoritmus használatához a 
Honlap átadja az önéletrajzot a Sovren.com számára, amely feldolgozott formában 
adja vissza az információt a Honlap számára. A Sovren.com legfeljebb 14 nap 
elteltével törli a feltöltött önéletrajzot az adatbázisából. A Sovren.com az önéletrajz 
más célú felhasználására nem jogosult. 

• Paypal.com (PayPal Inc.): a Szolgáltató a Paypal.com rendszerét alkalmazza a 
díjköteles szolgáltatások díjának rendezésére. A Felhasználót a bankkártyás fizetés 
lebonyolítása érdekében a rendszer átvezeti a Paypal.com bankkártyás 
rendszerének felületére. Valamennyi pénzügyi műveletet a Paypal.com végzi, arra 
Szolgáltatónak nincs ráhatása. A Paypal.com rendszer biztonságos csatornát 
használ és automatikus, mindazonáltal Szolgáltató a Paypal.com ellenőrzési körébe 
eső körülményekért, különösen bármilyen következménykárért nem vállal 
felelősséget. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Paypal.com oldala 
küld tájékoztatót. A kártyás fizetéshez az internet böngésző programjának 
támogatnia kell az SSL titkosítást. 

Hogyan védi a work.buzz a Felhasználók adatait? 

XI. ALKALMAZOTT TECHNIKAI MEGOLDÁSOK 

25. A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő 
eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok 
biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Kötelezi magát, hogy gondoskodik az 
adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és 
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve 
kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, 
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy 
minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, 
ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

26. A Honlap az adatok védelme érdekében SSL szabványú titkosítást használ a Felhasználóval 
folytatott kommunikáció védelme érdekében.  

27. A Honlapon a Felhasználó által rögzített adatokról teljeskörű biztonsági mentést készül 
minden nap 24 (huszonnégy) óráig, amit a Szolgáltató 10 (tíz) napon keresztül őriz meg. A 
tíz nap elteltével a biztonsági mentés törlésre kerül. 

28. A Honlapra feltöltött adatokat a DigitalOcean LLC a DigitalOcean.com-on (a továbbiakban 
Tárhely Szolgáltató) bérelt tárhelyen tárolja a Szolgáltató. A Tárhely Szolgáltató az adatok 
védelme érdekében a következő technikai megoldásokat alkalmazza: 

• A szervereken tárolt adatokat a Tárhely Szolgáltató több adatközpontban tárolja, 
tükrözve az adatokat a helyszínek között. 

• A szervereket 24/7 órás őrség és CCTV felügyeleti rendszer őrzi. 

• A szerverek áramellátást akkumulátorok és generátorok biztosítják az elektromos 
hálózat kiesése esetén. 
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• A szerverek csak többszintű azonosítás után érhetők el. 

• A szervereken a szoftveres folyamatok monitorozása folyamatosan biztosított. 

• A szerverek merevlemezeiről az adatok törlése biztosított azok kiselejtezése, vagy 
új használata előtt. 

• A Tárhely Szolgáltató gyakorlata megfelel a ISO/IEC 2700:2013 tanúsítványnak és 
az EU-U.S. Privacy Shield Framework előírásnak. 

Milyen lehetőségei vannak a Felhasználóknak adataik védelme érdekében? 

XII. TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

29. A Felhasználónak jogában áll írásban tájékoztatást kérni a kezelt személyes adatokról és az 
adatok kezeléséről az Adatkezelő a Tájékoztatóban jelzett levelezési címén, vagy e-mail 
címén. 

30. A Szolgáltató különösen az alábbi információkat köteles kiadni:  

• az érintett Felhasználó kezelt személyes adatait  

• azok kezelésének jogalapját  

• adatkezelés célját, az adatok címzettjeit 

• az adatkezelés időtartamát, vagy meghatározásának szempontjait 

• felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 

• ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 
elérhető információ 

XIII. A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSE, TÖRLÉSE VAGY ZÁROLÁSA 

31. A Felhasználónak lehetősége van bármikor módosítani az általa a Honlapra rögzített 
adatokat.  

32. A Felhasználó kérelmezheti, hogy a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 
valamelyike fennáll:  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték;  

b) a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;  

c) a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;  

d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;  
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e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.  

33. A kezdeményezést követően emailben értesítést kap a regisztrációnál megadott 
emailcímére. Ha a Felhasználó meggondolja magát és szeretné visszaállítani a fiókot, akkor 
az emailben található aktiváló linken keresztül a törlés kezdeményezéstől számított 10 (tíz) 
napon belül visszaállíthatja azt. A 10-ik napot követően az adatok véglegesen törlésre 
kerülnek. A végleges törlést követően a biztonsági mentésből is törlésre kerülnek az adatok 
10 (tíz) napon belül.  

XIV. SZEMÉLYES ADATOK HORDOZHATÓSÁGA  

34. A Honlapon rögzített karrierút-adatokat minden változtatás után a Honlap elmenti egy 
szerkeszthető önéletrajz formátumban a Felhasználó által a fiókjával összekapcsolt Online 
Tárhelyszolgáltatónál található saját tárhelyére. A mentésre legkésőbb a változtatást 
követő 24 órán belül kerül sor, amennyiben a Felhasználó már összekötötte egy Online 
Tárhelyszolgáltatóval a Honlapon létrehozott fiókját. Ezzel biztosított a Felhasználó 
adatainak hordozhatósága. 

35. A következő Online Tárhely Szolgáltatók szolgáltatása köthető össze a Honlappal: 

• Dropbox.com (Dropbox Inc.) 

• Google Drive (Google Inc.) 

XV. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA, ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁS 

36. A Felhasználó kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását a jelen Tájékoztatóban az 
Adatkezelőhöz megadott levelezési, illetve e-mail címen. Ha az adatkezelés korlátozás alá 
esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, 
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

37. A Felhasználónak lehetősége van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. Ennek 
keretében a Felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését vagy törlését is a jelen 
Tájékoztatóban az Adatkezelőhöz megadott levelezési, illetve e-mail címen. A Felhasználó 
tiltakozása esetén a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
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XVI. A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VAGY TÖRLÉSÉHEZ, ILLETVE AZ ADATKEZELÉS 

KORLÁTOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

38. A Szolgáltató minden olyan Felhasználót tájékoztat az adatok helyesbítéséről, törléséről 
vagy az adatkezelés korlátozásáról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Felhasználót 
kérésére a Szolgáltató tájékoztatja ezekről a címzettekről. 

 

9. Hova fordulhatsz, ha kérdésed, panaszod van? 

XVII. WORK.BUZZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

hello@work.buzz email cím. 

39. A beérkező kéréseket, kérdéseket a Szolgáltató a leghamarabb, de legfeljebb 2 (kettő) 
munkanapon belül megválaszolja. 

XVIII. ADATVÉDELMI FELELŐS 

40. Adatvédelmi kérdésekben a Szolgáltató adatvédelmi felelőse áll a Felhasználók 
rendelkezésére: 

Gieszné Kiss Lilla 

data@work.buzz 

XIX. PANASZKEZELÉS 

41. A panaszügyintézés írásban történik, a hello@work.buzz címen. A panaszokat a Szolgáltató 
iktatja, valamint 2 (kettő) munkanapon belül megválaszolja.  

42. Amennyiben a panaszügyintézés nem vezetne eredményre, úgy a Felhasználó az ÁSZF 
XXIII. pontjának megfelelő módon járhat el. 

43. Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Felhasználó közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat:  

• cím: Magyarország, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

• levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

• telefon: +36-1-391-1400;  

• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;  

• honlap: www.naih.hu 
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Mi történik, ha változik az Adatvédelmi, - kezelési Tájékoztató? 

44. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására. A Tájékoztatót 
rendszeresen felülvizsgálja és szükség szerint gondoskodik annak aktualizálásáról. A 
módosítás tényéről a Szolgáltató minden esetben a Honlapra való bejelentkezéskor 
rendszerüzenetben tájékoztatja a Felhasználót. Az érvényben lévő tájékoztató közzététele 
a Honlapon történik.  

45. A jelen Tájékoztató rendelkezései 2021.06.21. napjától visszavonásig, illetve a módosítások 
hatályba lépéséig maradnak hatályban.  

 


