Adatkezelési tájékoztató
a koronaallas.hu portál felhasználói számára

1. Adatkezelő megnevezése
Menyhárt László
E-mail cím: kapcsolat koronaallas.hu
Levelezési cím: 5100 Jászberény Szövetkezet utca 6 A/2

2. Az adatkezelés célja és jogalapja
a. Munkavállalói regisztráció során megadott adatok
Adat
E-mail cím
Felhasználónév

Kötelező
igen
igen

Adatkezelés célja
A felhasználónév és az
e-mail cím a regisztráló
felhasználónak az
adatbázisban történő
azonosításához
elengedhetetlenül
szükséges, továbbá az
adatkezelő és a
felhasználó közötti
kapcsolattartás célját
szolgálja.
Jelszó
igen
Az adatbiztonsági
követelmények
teljesítése érdekében a
felhasználó azonosítása
során jelszó megadása
kötelező.
Vezeték és keresztnév
igen
Az adatkezelő és a
regisztráló valamint a
regisztrált felhasználó
és a munkaadók közötti
kapcsolattartás,
azonosítás célját
szolgálja.
Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig.
A hozzájárulás visszavonását a kapcsolat

Adatkezelés jogalapja
Az (EU) 2016/679
európai parlamenti és
tanácsi rendelet1 (a
továbbiakban: GDPR) 6.
cikk (1) bekezdés a)
pontja szerint, az
adatkezelés az érintett,
azaz az Ön
hozzájárulásán alapul.

koronaallas.hu e-mail címen kérheti.

b. Munkavállalói profil létrehozásakor megadott adatok
Adat
Vezeték és keresztnév
Foglalkozás
(Lakó) Hely
Tapasztalat
Fizetés
Nyelvtudás
Szöveges
bemutatkozás
szabadszavas mező
Munkatapasztalat
Tanfolyamok,
képesítések
Végzettség
Meghívhatnak állásra
Profil fotó

Kötelező
igen
igen
igen
igen
nem
nem
igen

nem
nem

Adatkezelés célja
A munkavállalói
profilok funkció
üzemeltetése, a profil
elérhetővé tétele
megtekintésre a többi
regisztrált felhasználó
(munkaadók,
munkavállalók)
részére.
Állásra való meghívás
elősegítése.

Adatkezelés jogalapja
Az (EU) 2016/679
európai parlamenti és
tanácsi rendelet1 (a
továbbiakban: GDPR)
6. cikk (1) bekezdés a)
pontja szerint, az
adatkezelés az érintett,
azaz az Ön
hozzájárulásán alapul.

nem
igen
nem

.

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig.
A hozzájárulás visszavonását a kapcsolat

koronaallas.hu e-mail címen kérheti.

c. Állásra jelentkezés során megadott adatok
Adat
Kötelező
Adatkezelés célja
Jelentkezés dátuma
igen
A portál által
biztosított szolgáltatás
Állás neve
igen
igénybevételéhez
Megjegyzés szabad
igen
szükséges adatok.
szavas mező
Munkába állás
igen
lehetséges időtartama
Küldött üzenetek
nem
tartalma
Küldött fájlok
nem
Állásra való kiválasztás igen
ténye
Álláshirdetőnek adott
nem
értékelés
Álláshirdetőtől kapott
igen
értékelés
Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig.
A hozzájárulás visszavonását a kapcsolat

Adatkezelés jogalapja
Az (EU) 2016/679
európai parlamenti és
tanácsi rendelet1 (a
továbbiakban: GDPR)
6. cikk (1) bekezdés a)
pontja szerint, az
adatkezelés az érintett,
azaz az Ön
hozzájárulásán alapul.

koronaallas.hu e-mail címen kérheti.

d. Munkaadói regisztráció során megadott adatok
Adat
E-mail cím
(kapcsolattartó)
Felhasználónév
(kapcsolattartó)

Kötelező
igen

Adatkezelés célja
A felhasználónév és az
e-mail cím a regisztráló
felhasználónak az
igen
adatbázisban történő
azonosításához
elengedhetetlenül
szükséges, továbbá az
adatkezelő és a
felhasználó közötti
kapcsolattartás célját
szolgálja.
Jelszó (kapcsolattartó)
igen
Az adatbiztonsági
követelmények
teljesítése érdekében a
felhasználó azonosítása
során jelszó megadása
kötelező.
Vezeték és keresztnév
igen
Az adatkezelő és a
(kapcsolattartó)
regisztráló valamint a
regisztrált felhasználó
és a munkaadók közötti
kapcsolattartás,
azonosítás célját
szolgálja.
Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig.
A hozzájárulás visszavonását a kapcsolat

Adatkezelés jogalapja
Az (EU) 2016/679
európai parlamenti és
tanácsi rendelet1 (a
továbbiakban: GDPR) 6.
cikk (1) bekezdés a)
pontja szerint, az
adatkezelés az érintett,
azaz az Ön
hozzájárulásán alapul.

koronaallas.hu e-mail címen kérheti.

e. Munkaadói profil létrehozásakor megadott adatok
Nem szükséges személyes adatot megadni, de amennyiben a szabadszavas mezőben, profil képen,
név mezőben személyes adat van, annak jogalapja a felhasználó hozzájárulása, amiért a regisztrált
felhasználó a felelős, hogy csak saját adatait adhatja meg.
Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig.
A hozzájárulás visszavonását a kapcsolat

koronaallas.hu e-mail címen kérheti.

3. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha
azokat nem az érintett bocsátotta a az adatkezelő
rendelkezésére
Az adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
a. Tárhely-szolgáltató


Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás










Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
o Tárhely.eu Kft.
o Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14 1097,
o support@tarhely.eu
o (06 1) 789 2789,
A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé
intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek), illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése.

5. A személyes adatok tárolásának ideje
A tájékoztató 2. a,b,d,e pontjában említett esetben Az adatkezelő a személyes adatokat a
hozzájárulásának visszavonásáig (a regisztrált fiók törléséig) kezeli.
A hozzájárulását a kapcsolat
visszavonhatja.

koronaallas.hu e-mail címre küldött levelében bármikor

A tájékoztató 2. c pontjában említett esetben a Felhasználó jogosult bármikor díjmentesen törölni
adatait (a regisztráció törlése nélkül) az adatkezelő nyilvántartásából, ennek sikertelensége esetén az
adatkezelőtől adatai törlését kérni, a kapcsolat koronaallas.hu e-mail címre küldött levelében, mely
kérelmet Szolgáltató díjmentesen 30 napon belül köteles teljesíteni.

a. Határidő
Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének a napja a határidőbe nem számít
bele. A adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát,
ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet.

b. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
i. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az adatkezelő



milyen személyes adatait;
milyen jogalapon;




milyen adatkezelési cél miatt;
mennyi ideig

kezeli;továbbá, hogy




az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
milyen forrásból származnak a személyes adatai;
az adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a
profilalkotást is.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló
kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények
teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni az érintett
és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a
tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett
személyének azonosításához kötött.

ii. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az adatkezelő
módosítsa valamely olyan személyes adatát, amelyet a felhasználó nem tud saját maga módosítani.
Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az
adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen
értesíti az érintett személyt.

iii. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes
adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű
jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben







vitatja azon személyes adatai pontosságát, amelyet Ő nem tud módosítani (ebben az esetben
az adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes
adatok pontosságát);
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

iv. A tiltakozáshoz való jog
A 2. a,b,c,d,e szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára –
az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

v. A törléshez való jog
A tájékoztató 2. a,b,c,d,e pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak
jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az
adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

vi. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa a adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a adatkezelő az automatizált módon
megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

6. Jogorvoslathoz való jog
Kérjük, hogy az adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz esetén a lenti eljárások
kezdeményezését megelőzően forduljanak bizalommal hozzánk.
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a
hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor




panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu,
vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben
soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím)
vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

Az adatkezelő székhelye szerint a perre a Szolnoki Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

7. Cookie tájékoztatás
A weboldalon úgynevezett session cookie-t használunk. Ezek olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a
Weboldal és annak egyes funkciói működéséhez, a Weboldalon történő navigáláshoz. A testreszabott
kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer session cookie-val
(munkamenet cookie) azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét. Amennyiben a
Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett
státusz fogadja. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel a
Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket marketing célból fel lehetne
használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó milyen más weboldalakon, a
Weboldal milyen aloldalain járt.
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