ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A „Pozi” Applikáció egyes adatkezeléseivel összefüggésben
Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR)
13-14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a „Pozi” applikációnk (a továbbiakban:
„Applikáció”) általi egyes adatkezelésekről.
1. Az adatkezelő személye:
Név:

Russmedia Digital Kft.

E-mail:

adatvedelem@cvonline.hu

Telefon:

+36 1 510-0800

Székhely:

1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Cégjegyzékszám:

01-09-303395

Adószám:

11903079-2-41

2. Személyes adataid a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához
szükséges mértékben kezeljük. Az adatkezelés kapcsán személyes adatait kizárólag az erre
meghatározott, erre jogosult munkatársaink ismerhetik meg. Azon munkatársaink jogosultak a
személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan az adatokkal összefüggő feladatuk
van. Nem hozunk automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végzünk profilalkotást.
3. Az általunk végzett adatkezelésnek összefoglalóan az a célja, hogy virtuális munkaerőpiaci
szolgáltatásunk révén elősegítse az Applikációt igénybe vevő magánszemélyek álláskeresését azáltal,
hogy lehetőséget biztosít kapcsolatfelvételre a felhasználók és a potenciális munkaadók között.
4. Az adatkezelésre vonatkozó fontos információk

4.1. Regisztráció és regisztráció megerősítése
Érintett személyek: az adatkezelés azokat a személyeket érinti, akik felhasználói fiókot kívánnak létrehozni
az Applikáción belül.
Adatkezelés célja: az adataid kezelésének célja, hogy létre tudjuk hozni a felhasználói fiókod, ezzel
összefüggésben telefonszámodra a regisztráció megerősítésének érdekében is szükségünk van.
Kezelt adatok köre: a felhasználói fiók létrehozásával kapcsolatban a neved, e-mail címed és telefonszámod
kezeljük.
Adatkezelés jogalapja: a regisztrációddal megbízol minket arra nézve, hogy létrehozzuk a profilod, és azt
számodra tartsuk elérhető állapotban. Éppen ezért az adatkezelés jogalapja a közöttünk létrejövő megbízás
(szerződés) teljesítése. A szerződés a felhasználási feltételek általad történő elfogadásával jön létre, ami
azáltal valósul meg, hogy az Applikációt letöltöd és regisztrálsz a szolgáltatásra.
Adatkezelés időtartama: adataid a felhasználói profilod törléséig tároljuk. Adataidat ugyanakkor a törléstől
számított 2 évig tovább kezelhetjük, ha ez szükségesnek mutatkozik a szolgáltatásunk nyújtásának
szerződésszerű körülményei bizonyításához. Ha a regisztrációdat nem erősíted meg, küldünk egy
emlékeztető e-mailt. Ha ezt követően sem erősíted meg a regisztrációt, akkor az adataidat 30 napon belül
töröljük.
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Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege: az adatok megadása nélkül sajnos nem tudjuk létrehozni
a profilodat, mindazonáltal az adatok megadása önkéntes.
Adatfeldolgozók: Amazon Web Services Inc. (székhely: 1200 12th Avenue South Suite 1200, Seattle, WA
98144, Egyesült Államok), mint az adatok tárhelyét biztosító adatfeldolgozó és Nexmo Inc. (székhely: 23
Main Street, Holmdel, New Jersey 07733, Egyesült Államok), mint a regisztráció megerősítéséhez szükséges
SMS-t kezelő adatfeldolgozó.

4.2. Felhasználói profil létrehozása
Érintett személyek: az adatkezelés azokat a személyeket érinti, akik regisztráltak az Applikációba, és
felhasználói profiljukat további adatokkal egészítik ki.
Adatkezelés célja: az adataid kezelésének célja, hogy felhasználói profilodban fel tudjuk tüntetni az általad
megadott adatokat.
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, hallgató státusz, nappali tagozatos hallgató státusz,
legmagasabb iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, valamint nyilatkozatod arról, hogy elmúltál-e már 16,
vagy 18 éves. Ezen kívül az álláshirdető részére továbbítandó videók kapcsán kezeljük képmásod és hangod
és a videóban elhangzó és látható egyéb személyes adatokat. Kérjük, hogy a videók csak az álláskeresés
szempontjából lényeges személyes adatokat tartalmazzanak, és más személyre vonatkozó adat vagy
információ a videóban ne szerepeljen és más személy ne legyen látható a videókban.
Adatkezelés jogalapja: a felhasználói profilod kiegészítésével megbízol minket arra nézve, hogy az általad
megadott adatok szerint létrehozzuk azt a profilt, amelyet később elérhetővé kívánsz tenni az álláshirdetők
felé (álláshirdetésre történő jelentkezés esetén). Éppen ezért az adatkezelés jogalapja a közöttünk létrejövő
megbízás (szerződés) teljesítése. A szerződés a felhasználási feltételek általad történő elfogadásával jön
létre, ami azáltal valósul meg, hogy az Applikációt letöltöd és regisztrálsz a szolgáltatásra.
Adatkezelés időtartama: bármikor lehetőséged van arra, hogy módosítsd az adataid vagy töröld a profilod.
Adataidat ugyanakkor a felhasználói profilod törlésétől számított 2 évig kezelhetjük, ha ez szükségesnek
mutatkozik a szolgáltatásunk nyújtásának szerződésszerű körülményei bizonyításához.
Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege: a neved, telefonszámod és e-mail címed megadásának
hiányában nem tudjuk létrehozni a profilodat. Azonban az adatok megadása önkéntes.
Adatfeldolgozók: Amazon Web Services Inc. (székhely: 1200 12th Avenue South Suite 1200, Seattle, WA
98144, Amerikai Egyesült Államok), mint tárhelyszolgáltató.

4.3. A tartózkodási helyedhez közeli hirdetések megjelenítése, a felhasználó hozzájárulása esetén
Érintett személyek: az adatkezelés azokat a személyeket érinti, akik az aktuális lokációjuk szerint kívánnak
munkalehetőségeket keresni.
Adatkezelés célja: az adatkezelést a lokációdhoz közeli munkalehetőségek listázásának céljából kezeljük.
Kezelt adatok köre: a mobilkészüléked helymeghatározási (GPS) adatai.
Adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod szükséges ahhoz, hogy felhasználhassuk a GPS adataidat a
lokációdhoz közeli munkalehetőségek listázása érdekében.
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulásod visszavonásáig hozzáférünk a GPS adatokhoz, de csak akkor és
addig, amíg a lokációs adatok kezelése szükséges a keresési találatok listázásához.
Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege: az adatszolgáltatás nem kötelező, ennek hiányában
azonban nem tudod kihasználni ezt a többletfunkciót.
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Adatfeldolgozók: Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország) mint
térképszolgáltató.

4.4. Értesítések küldése
Érintett személyek: az adatkezelés azokat a személyeket érinti, akik hozzájárultak az Applikáció általi
értesítések küldéséhez.
Adatkezelés célja: új pozíciókkal kapcsolatos értesítések küldése, jelentkezés elutasításával kapcsolatos
értesítés küldése.
Kezelt adatok köre: készülékazonosító, valamint az egyedi felhasználói azonosító, amellyel azonosítani
tudjuk, hogy hozzájárultál-e az értesítések küldéséhez.
Adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod szükséges ahhoz, hogy értesítéseket küldhessünk.
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulásod visszavonásáig küldünk értesítéseket (az értesítések fogadását
bármikor letilthatod).
Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege: az adatszolgáltatás nem kötelező, ennek hiányában
azonban nem tudunk értesítéseket küldeni.
Adatfeldolgozók: Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország) mint a
Google Firebase értesítésküldő működtetője.

4.5. Jelentkezés meghirdetett pozícióra (személyes adatok továbbítása a hirdető részére)
Érintett személyek: azon regisztrált felhasználók, akik jelentkeznek egy adott pozícióra.
Adatkezelés célja: a pozíciót hirdető és a jelentkező közötti közvetítés lebonyolítása az Applikáció által
kínált innovatív megoldás szerint. Innovatív megoldás alatt azt értjük, hogy a klasszikus adathalmazokon
kívül a jelentkezéshez szükséges néhány kérdés megválaszolása videóüzenet által történik. A jelentkezés
lebonyolításának érdekében az általad megadott adatokat és a videóüzenetet továbbítjuk a pozíciót hirdető
munkaadó részére.
Kezelt adatok köre: annak a ténye, hogy elmúltál már 16, vagy 18 éves, illetve, hogy van-e fennálló diák
jogviszonyod. Mindemellett kezeljük a legmagasabb iskolai végzettségedre, munkatapasztalataidra
vonatkozó adatokat, illetve – amennyiben megadod nekünk – a heti ráérésedre vonatkozó adatokat (tehát
például azt, hogy melyik nap, mettől-meddig tudnál dolgozni). Ezen kívül az álláshirdető részére
továbbítandó videók kapcsán kezeljük képmásod és hangod és a videóban elhangzó és látható egyéb
személyes adatokat. Kérjük, hogy a videók csak az álláskeresés szempontjából lényeges személyes adatokat
tartalmazzanak, és más személyre vonatkozó adat vagy információ a videóban ne szerepeljen és más
személy ne legyen látható a videókban.
Adatkezelés jogalapja: jelentkezéseddel – a felhasználási feltételeknek megfelelően – arra utasítasz minket,
hogy adataid továbbítsuk az álláshirdetés feltöltője felé. Éppen ezért az adatkezelés jogalapja a közöttünk
létrejött szerződés teljesítése.
Adatkezelés időtartama: a felhasználói fiókod törléséig.
Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege: a jelentkezéssel összefüggő adatszolgáltatás nem
kötelező, de az adatok hiányában nem tudjuk továbbítani jelentkezésed.
Adatfeldolgozók: Amazon Web Services Inc. (székhely: 1200 12th Avenue South Suite 1200, Seattle, WA
98144, Amerikai Egyesült Államok), mint tárhelyszolgáltató.
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4.6. Az Applikációval kapcsolatos vélemények kezelése
Érintett személyek: azok a személyek, akik az Applikáció Play Store oldalán értékelik az Applikációt.
Adatkezelés célja: felhasználói vélemények megtekintése, válasz a véleményekre, ezáltal a szolgáltatásaink
esetleges fejlesztése.
Kezelt adatok köre: a Google felhasználói fiókhoz hozzárendelt név, kép (ha feltöltésre került), vélemény
szövege.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek, jogos érdek megnevezése: vélemény megismerése, válasz a
felhasználói véleményre.
Adatkezelés időtartama: a vélemény felhasználó általi törléséig.
Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege: a Play Store felületen csak bejelentkezett felhasználók
tudnak véleményt írni, a véleményezés azonban szükségszerűen együtt jár a véleményező Googleprofiljához tartozó bizonyos adatainak feltüntetésével. A véleményezés tehát együtt jár a felhasználói
fiókhoz megadott név és képadat kezelésével. A Play Store véleményező felülete nyilvános, így a
véleményhez és a véleményező fentiek szerinti profiladataihoz mások is hozzáférhetnek.
Adatfeldolgozók: Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország) mint a
Google Play működtetője.

4.7. Az Applikációval kapcsolatos statisztikai elemzések, analitikák készítése
Érintett személyek: az Applikációt letöltő személyek.
Adatkezelés célja: statisztikai adatok gyűjtése a felhasználók Applikáción belüli tevékenységéről, a
szolgáltatás fejlesztése (különösen a grafikai felület és kezelhetőség, megjelenítés) érdekében.
Kezelt adatok köre: lokáció (ország), az Applikációt kezelő eszköz típusa), nem, korcsoport, operációs
rendszer verziója, Applikáció megnyitásának időpontja, érdeklődési kör, Applikáció megnyitásának
gyakorisága, Applikáción belüli interakciók.
Adatkezelés jogalapja: statisztikai adatokat az applikáció használatával megadott hozzájárulásod alapján
kezelünk.
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük a statisztikai adatokat.
Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege: a statisztikai adatgyűjtéshez való hozzájárulás nem
kötelező.
Adatfeldolgozók: Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország) mint a
Google Analytics eszköz üzemeltetője.

4.8. A „pozi business” applikációval kapcsolatos adatkezelés
Érintett személyek: az Applikációt munkaadói oldalon használó természetes személyek, akik jellemzően a
munkaadók alkalmazottai, képviselői.
Adatkezelés célja: regisztráció biztosítása a poziapp.hu/business oldalon a munkaadók képviselői részére,
hozzáférés és használat biztosítása a pozi business applikáción keresztül a munkaadók számára.
Kezelt adatok köre: munkaadó megnevezése, e-mail cím, jelszó (titkosítva kezeljük), videofelvételek esetén
képmás és hang
Adatkezelés jogalapja: a cégünk és az Applikációt munkaadóként igénybe vevő szerződő partnereink jogos
érdeke, ami az Applikáció működtetésében, a kapcsolattartásban áll.
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Adatkezelés időtartama: A regisztráció törlését követően. A videofelvételeket a felhasználó általi törlésig
kezeljük.
Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege: az adatok megadása nem kötelező, de anélkül a
munkaadó nem tudja használni az Applikációt, ezáltal a szolgáltatásunkat nem tudja igénybe venni.
Adatfeldolgozók: Amazon Web Services Inc. (székhely: 1200 12th Avenue South Suite 1200, Seattle, WA
98144, Egyesült Államok), mint az adatok tárhelyét biztosító adatfeldolgozó.

5. Adattovábbítással kapcsolatos információk
Jelentkezéssel, regisztrációval összefüggő adattovábbítás
Amennyiben jelentkezel egy meghirdetett pozícióra, úgy Applikációnk a jelentkezés lebonyolításának
céljából a felhasználói profilod és a jelentkezéshez szükséges videót továbbítja azon fél (munkaadó) részére,
aki a pozíciót meghirdette. A hirdető beazonosítása a hirdetés alapján lehetséges, a hirdető saját
adatkezelési tájékoztatóját pedig a pozíció leírásában érheted el, amennyiben ezt a munkaadó megadta. A
hirdető munkaadó nem az Applikáción keresztül, hanem az általad megadott elérhetőségeken fogja veled
közvetlenül felvenni a kapcsolatot.
Felhívjuk a figyelmedet, hogy a munkaadó önálló adatkezelőnek minősül, az általa folytatott
adatkezeléssel kapcsolatban felelősséget nem vállalunk!
A regisztráció során megerősítő SMS-t küldünk a szolgáltatást álláskeresőként igénybe vevő felhasználók
részére, melyhez a Nexmo Inc. szolgáltatásait vesszük igénybe. A Nexmo harmadik országbeli szervereken
is tárol személyes adatokat, ezen harmadik országba történő adattovábbításokra a GDPR 46. cikkében
nevesített általános adatvédelmi kikötések alapján kerül sor. Részletes tájékoztatást ezen a linken találsz.
Adatfeldolgozók igénybevételével kapcsolatos adattovábbítás
Az Applikációnk működtetéséhez adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az Applikációt az Amazon Web
Services szerverein keresztül biztosítjuk, amely a keletkezett adatokat az Európai Unióban, illetve az
Egyesült Államokban található szervereken tárolja. Az adattovábbításra a GDPR 46. cikkében nevesített
általános adatvédelmi kikötések alapján kerül sor.
Az Applikáció által gyűjtött statisztikai adatokat, a térképszolgáltatást, valamint az értesítések küldését és a
vélemények kezelését Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)
által biztosított szolgáltatások útján végezzük. A Google szolgáltatása harmadik országbeli szervereken is
tárol személyes adatokat, ezen harmadik országba történő adattovábbításokra a GDPR 46. cikkében
nevesített általános adatvédelmi kikötések alapján kerül sor. A Google adatszervereinek földrajzi helyeiről
részletesen ezen a linken kaphatsz információt, a Google általi adatkezelési műveletekről pedig ezen a
linken kaphatsz részletes tájékoztatást.
Egyéb adattovábbítások
Adataid – amennyiben ez feltétlenül szükséges pl. egy jogvita kapcsán vagy egy gazdasági esemény
pénzügyi, illetve számviteli megítélése érdekében – eseti jelleggel továbbításra kerülhetnek az adatkezelő
által megbízott szolgáltatók részére, pl. ügyvédek, könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók, akik szakmai,
illetve szerződéses titoktartási kötelezettség alatt állnak.
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid
▪

Jogod van tájékoztatást kérni az adatkezelésről. A tájékoztatáshoz való jogodat a jelen leírás szerint
teljesítjük, de ha az itt olvasható információk között nem találtál választ a kérdésedre, akkor jelezd
nekünk e-mailen vagy hívj minket a fent jelzett telefonszámon. Igyekszünk hamar válaszolni.
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▪

Jogod van hozzáférni a Veled kapcsolatban általunk kezelt adatokhoz és kérheted a kezelt
személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért adminisztratív
költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

▪

Jogod van a pontatlan adataid helyesbítését kérni. Felhívjuk figyelmed, hogy személyes adataid
módosítását, pontosítását te is elvégezheted a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó
birtokában.

▪

Jogod van visszavonni a nekünk adott hozzájárulást (ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét).

▪

Jogod van az adataid törlését kérni. Felhívjuk figyelmed, hogy személyes adataid törlését te is
elvégezheted a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.

▪

Bizonyos esetekben az adatokat nem töröljük, hanem a kizárólag a tárolásra korlátozzuk az
adatkezelést. Akkor fordulhat ilyen elő, (i) ha vitatod a személyes adatok pontosságát, (ii) az
adatkezelés jogellenes, de nem szeretnéd az adatok törlését kérni, csupán az adatok
felhasználásának korlátozását kéred, (iii) az adatkezelés célja már nem áll fenn, de valamilyen jogod
érvényesítéséhez kéred az adatkezelés fenntartását (pl. jogvitád van az egyik munkaaódóval és az
eljárásban szükséges azt bizonyítani, hogy milyen önéletrajzot adtál be), (iv) tiltakoztál az
adatkezelés ellen, de meg kell vizsgálnunk, hogy a cégünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a
Te jogos érdekeiddel szemben, (pl. éppen mi állunk jogvitában egy munkaadó ügyfelünkkel, ahol
muszáj bizonyítanunk, hogy kellő számú alkalmas jelöltet állítottunk, ezért jogosultak vagyunk vele
szemben a közvetítői díjra).

▪

Jogod van az általunk kezelt adataidat megkapni és azok máshoz való továbbítását kérni
(adathordozhatósághoz való jog). Ez azt jelenti, hogy jogod van az általad rendelkezésre bocsátott
adatokat megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve azokat
más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheted az adataid közvetlen továbbítását egy másik
adatkezelőhöz (ha ez technikailag megvalósítható).

▪

Bizonyos esetekben jogod van tiltakozni az adatkezelés ellen (ha például jogos érdek
érvényesítéséhez szükséges okból, vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történik az adatkezelés).

▪

Bízunk benne, hogy nem lesz ilyen eset, de, ha mégis úgy érzed, hogy bármilyen tekintetben
jogellenesen kezeljük az adataidat, akkor kérjük, ezt mindenképpen jelezd nekünk. Reméljük, hogy
gyorsan korrigálni tudjuk a hibát, és az észrevételed, panaszod nyomán javíthatunk a jelenlegi
adatkezelési gyakorlatunkon, amiből nem csak neked, de más jelölteknek is előnye fog származni.
Természetesen a hatósághoz is fordulhatsz ezen az elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

▪

Ha jogellenes adatkezelést tapasztalsz, polgári pert is kezdeményezhetsz. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhelyed szerinti törvényszék előtt is megindítható (itt
találod a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).

7. Igények kivizsgálása
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Ha hozzánk szeretnél fordulni azért, hogy valamely fenti jogodat érvényesítsd, akkor írj nekünk e-mailt, vagy
hívj minket a fenti elérhetőségeken. Természetesen postai úton is bejelentheted a kérésedet. Ésszerű
módon megkérhetünk a személyazonosságod igazolására.
Ha bejelented, hogy valamely jogoddal élni kívánsz, akkor mi indokolatlan késedelem nélkül, de
mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatunk a kérés nyomán
hozott intézkedéseinkről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát,
további két hónappal meghosszabbíthatjuk az időtartamot. A határidő meghosszabbításáról a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül mindenképpen
tájékoztatunk. Ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, mi is elektronikus úton fogunk válaszolni,
kivéve, ha kifejezetten megjelölöd, hogy más módon kéred a választ.
Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk a kérelmed nyomán, úgy késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelmed beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogunk az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthatsz be az adatvédelmi hatóságnál, és élhetsz
bírósági jogorvoslati jogoddal is.
Jogaid gyakorlását díjmentesen biztosítjuk. Ha a kérelmed egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a
kérelem alapján történő intézkedést.

Hatályos: 2021. április 20.
Üdvözlettel:
Russmedia Digital Kft.
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