ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
1. A Szabályzat célja
1.1. A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a DreamJo.bs
Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó
legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel
az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és
nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy
a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek
érdekeinek

megfelelően

meghatározza

a

Szolgáltató

által

alkalmazott

adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás
feltételeit, módját.
1.2. A Szolgáltató működteti a https://szerethetomunkahelyek.hu/ honlapot
(továbbiakban:

Honlap).

A

Szolgáltató

működteti

továbbá

a

https://dreamjo.bs/hu honlapot is. A Szolgáltató kezeli a Honlapon és a
https://dreamjo.bs/hu o
 ldalon regisztrált felhasználók adatait.
1.3.

A

Szolgáltató

rendezi

meg

a

https://szerethetomunkahelyek.hu/hu

https://dreamjo.bs/hu
honlapon

regisztrált

vagy

cégek

a

(jogi

személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok,
vállalkozások) versenyét a „Szerethető munkahely” díj elnyerésére. Az említett
két honlap bármelyikén regisztrált vállalkozások, cégek adatai egy közös, a
Szolgáltató által kezelt adatbázisba kerülnek. A verseny menetében szerepet
kapnak

a

https://dreamjo.bs/hu

honlapon

álláskeresőként

regisztrált

természetes személyek is, akik szavazatot adhatnak le a regisztrált cégekre,
vállalkozásokra. A „Szerethető munkahely” díj odaítélésében a regisztrált
természetes személyek szavazatain túl egy szakmai zsűri dönt.

1.4. A fentiek alapján a Szolgáltató a természetes személyek és gazdasági
társaságok,

vállalkozások

(a

továbbiakban

együttesen: Felhasználó vagy

Felhasználók) adatait is kezeli és feldolgozza.
1.5. A Honlap használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen
Tájékoztató rendelkezéseit, és hozzájárulásukat adják a jelen Tájékoztató szerinti
adatgyűjtéshez és adatkezeléshez. A Felhasználók az adatkezeléshez történő
hozzájárulásukat

bármikor

visszavonhatják

a

következő

emailcímen:

hello@dreamjo.bs.

2. Szolgáltató (adatkezelő) adatai:
Cégnév:

DreamJo.bs Zrt.

Székhely:

2092 Budakeszi Erkel utca 96.

Cégjegyzékszám:

13 10 041670

Adószám:

25836099-2-13

Elektronikus elérhetőség:

hello@dreamjo.bs

Ügyvezető:

Balogh-Mázi Mária

Felhőszolgáltató:

DigitalOcean, LLC.

Székhely:

USA New York, NY 101 6th Ave.

Hírlevélküldés:

MailerLite

Székhely:

Litvánia

Adatfeldolgozásra jogosult neve:

DreamJo.bs Zrt.

Székhelye:

2092 Budakeszi Erkel utca 96.

3. A Szolgáltató által végzett adatkezelés

3.1. A Szolgáltató a Felhasználókkal kapcsolatos adatokat a következő célok
érdekében használja fel:
(i)

regisztrálja a Felhasználókat a Honlapon nyújtott szolgáltatások
igénybevétele és a versenyben való részvétel, szavazás céljából;

(ii)

a szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása, illetve fejlesztése
céljából;

(iii)

a Szolgáltatónak a Felhasználókkal szemben fennálló szerződéses
kötelezettségei és fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá
minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából;
és

(iv)

a fentiekkel összefüggésben a Felhasználókkal való kommunikáció és
hírlevél küldése céljából.

A Felhasználókkal kapcsolatos adatokat a Szolgáltató csak addig őrzi meg, amíg azon
cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és annak elérésére alkalmas,
amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely
szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. A Szolgáltató nem gyűjt adatokat
szükségtelen mértékben, sem olyan adatokat, melyek szükségtelenek vagy nem
alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.
A Felhasználó hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván
megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó bizonyos
szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás a regisztráció során
önkéntes, és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó jelen Tájékoztató szerinti
előzetes hozzájárulása.
A Felhasználóval kapcsolatos adatokat a Felhasználó engedélye nélkül a
Szolgáltató nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve, ha azt
jogszabály írja elő vagy lehetővé teszi (pl. bűnmegelőzési vagy fogyasztóvédelmi
okból).
A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre:

e-mail cím és név

Az adattárolás módja:

a Szolgáltató a Felhasználó

regisztrált adatait a hírlevélszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál
tárolja
3.2. Természetes személyek adatainak kezelése
A Szolgáltatónál regisztrált természetes személyek (álláskeresők) adatainak
kezelésére a jelen Tájékoztató mellet a https://dreamjo.bs/hu honlapon
közzétett Adatvédelmi Tájékoztató is alkalmazandó. Az Adatvédelmi Tájékoztató
megtekinthető

itt:

https://dreamjo.bs/docs/adatkezelesi-tajekoztato-2018-09-10_4.pdf.
3.3 Cégek, vállalkozások profiljának kezelése
A cégként regisztrált Felhasználók a Honlapon önkéntes adatszolgáltatás
keretében fényképeket, idézeteket, egyéb kapcsolódó anyagokat tölthetnek fel
magukról, cégnevüket és elérhetőségüket is megadva. Ezzel az önkéntes
adatszolgáltatással és a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató a
Felhasználó által megosztott anyagokat saját gazdasági tevékenysége körében
eljárva hirdetési és marketing célokra a jövőben is felhasználja. Ezen adatok nem
minősülnek személyes adatoknak.

4. A Felhasználó jogai
4.1. A Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai
vonatkozásában

az

adatkezeléssel

összefüggő

tényekről

az

adatkezelés

megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. A Felhasználó jogosult arra, hogy
a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
4.2. A Felhasználó jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen
kérelmezheti, hogy a Szolgáltató:

● a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat a
rendelkezésére bocsássa,
● a személyes adatait helyesbítse, kiegészítse,
● a személyes adatai kezelését korlátozza, és
● a személyes adatait törölje.
A Felhasználó a rendszerben regisztrált e-mail címéről küldheti el kérelmét a
hello@dreamjo.bs

címre.

A

Felhasználónak

az

adatkezelésre

vonatkozó

hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
4.3. A Szolgáltató a Felhasználó által benyújtott kérelmet annak benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és
döntéséről a Felhasználót elektronikus úton értesíti. A Szolgáltató a Felhasználó
kérelmére a kezelt adatokat haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti. A
Szolgáltató

haladéktalanul

törli a Felhasználó személyes adatait, ha a

Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes
adatainak törlését kérelmezi, továbbá jogszabályban meghatározott egyéb
esetekben.
4.4. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét a személyes adatai helyesbítésére,
törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására elutasítja, a Felhasználót
írásban, haladéktalanul tájékoztatja az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli
indokairól, továbbá a Felhasználót a jogszabályok alapján megillető jogokról és
azok érvényesítésének módjáról.
4.5. A Felhasználó jogosult az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.;

http://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html;

a

továbbiakban:

Hatóság) fordulni és panasszal élni, továbbá bíróság előtt érvényesíteni jogait.
5. A Szolgáltató felelőssége
A Felhasználó által regisztrált adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó
felel. A Felhasználó felel az általa regisztrált e-mailcímre a Szolgáltató által

továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért. Amennyiben
a Felhasználó adataiban változás következik be, köteles azt haladéktalanul
Szolgáltatónak bejelenteni.
A Szolgáltató a Felhasználók által a Honlap használata során tárolt, elérhetővé
tett és küldött adatokért minden felelősséget kizár. Ha a Szolgáltató tudomást
szerez arról, hogy a Felhasználó a szolgáltatás használata során valamely
harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személy
személyes adatait adja meg, ezeket harmadik személyek jogait vagy jogszabályt
sértő módon használja, vagy egyébként a jelen Tájékoztatóban foglalt
rendelkezéseket megszegi, illetve a szolgáltatás használata során kárt okoz, a
Szolgáltató megteszi a szükséges lépéseket a jogi úton történő felelősségre
vonás és a kár megtérítése érdekében.
6. Regisztrált adatok kezelése
A Felhasználó által regisztrált adatokat a Szolgáltató és az adatkezelésre kijelölt
munkavállalói és az adatfeldolgozást végző személy(ek) jogosultak megismerni.
A Szolgáltató adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a
Szolgáltató vezető tisztségviselője jogosult meghatározni. A Szolgáltató által
megbízott

adatfeldolgozónál

az

adatfeldolgozás

folyamatára

vonatkozó

hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője
határozza meg. A Szolgáltató harmadik személy részére jogszabályban előírt
kötelezettségei céljából jogosult és köteles adatot továbbítani.
7. Egyéb tájékoztatás
7.1 A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az
érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a
Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.

7.2 A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes,
kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az
általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.
7.3 A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról
gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített,
tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy
módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében. Ha adatvédelmi
incidens következik be, és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes

személyek

jogaira

és

szabadságaira

indokolatlan

késedelem

nélkül

tájékoztatja

az

nézve,

érintett

a

Szolgáltató

Felhasználót

az

adatvédelmi incidensről.
7.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A
Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a Honlapon közzéteszi. A Felhasználó a
Honlap szolgáltatásainak igénybevételével a Tájékoztató módosításait elfogadja.
Hatályos: 2018. szeptember 1-tól visszavonásig.
.

