Adatvédelmi Tájékoztató

1. Bekezdés
A tiroljobs.hu weboldalt üzemeltető: Nextis s.r.o. (Hlavná 22, 943 01
Sturovo) (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével
kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók (továbbiakban: Felhasználó)
személyes adatait, kizárólag a www.tiroljobs.hu szolgáltatása (továbbiakban:
Szolgáltatás) teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos
kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot
kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a
cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a
weboldalon(www.tiroljobs.hu) kezelt személyes adatait.
2. Az adatkezelő elérhetőségei
Cégnév: Nextis s.r.o.
Cím: Hlavná 22, 943 01 Sturovo
Email: info@tiroljobs.hu
Telefonszám:+36-20/418-0424
A tárhely-szolgáltató adatai:
Webparadicsom Media Group
Kft. Telefon: +36 1 445 2255
FAX: +36 1 445 2256
Email: info@webparadicsom.hu
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9.
3. Az adatkezelés jogalapja
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

4. Hozzájárulás az adatkezeléshez
A Felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az
általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
5. Az érintettek köre
Regisztrált Felhasználók.
6. A kezelt adatok köre
A regisztrált Felhasználók által a regisztráció során megadott a Szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges adatok:
Teljes név
Jelentkező neme
Születési dátum
Email cím
Telefonszám
Német nyelv ismeret
Munkakör ami érdekel
A regisztráció során megadott a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok a
Szolgáltatás teljesülését követően azonnal eltávolításra kerülnek a Szolgáltató
rendszeréből.
7. Információk közzététele a weboldalon
7.1. Vélemények
Jelen adatkezelési tájékoztatóval a Felhasználó elfogadja, hogy a weboldal
referencia céljából az általa megírt véleményt közzé tegye az Adatkezelő,
amely minden látogató számára megtekinthető.

7.2. Külső linkek, hivatkozások
Az Adatkezelő külső források (más weboldalak) által közölt információkat,
híreket, csomópontokat (linket, hivatkozást) tehet közzé a weboldalon. Ezen
szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlásáért és más
tevékenységért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.
8. Az adatgyűjtés célja
A Szolgáltatás teljesítése és számlázás. A Szolgáltatás keretén belül a pályázati
anyag elküldése az Ausztriában vendéglátói tevékenységet végző munkaadók
számára.
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
Ausztriában vendéglátói tevékenységet végző munkaadók
10. Az Adatok továbbításának leírása
A Szolgáltatás során a Felhasználó adatait tartalmazó pályázati anyagot
továbbítjuk a Felhasználó által betölteni kívánt munkakörben munkavállalókat
foglalkoztató munkaadók számára.
A Felhasználó pályázati anyaga tartalmazza: a Felhasználó személyes adatait,
Önéletrajzát illetve az ehhez tartozó fényképét, esetleges referenciáját.
A Szolgáltatás során a Felhasználó pályázati anyagát eljuttatjuk az
adatbázisunkban szereplő munkaadók számára. Legfeljebb 5000 ausztriai
munkaadó email címére vállaljuk a pályázati anyag továbbítását.
A Szolgáltatás során a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az adatbázisunkban
szereplő valamennyi munkaadóhoz továbbításra kerül a pályázati anyaga.
Amennyiben információra van szüksége a Felhasználónak az adatbázisban
szereplő munkaadóról illetve kérelmezi a munkaadónak elküldött adatainak
törlését, kérjük az Adatkezelő elérhetősége valamelyikén keresztül jelezze azt.

Az adatbázisban szereplő munkaadó nevek listájának megtekintését regisztrált
Felhasználók kérhetik ki az Adatkezelőtől.

Az adatbázisban szereplő Ausztriában elérhető munkaadók a
Felhasználó pályázati anyagát saját adatkezelési gyakorlatuk alapján
kezelik, erre a tevékenységre nincs ráhatása az Adatkezelőnek.
11. Az adatkezelés időtartama
Az elektronikusan tárolt személyes adatok a Szolgáltatás teljesítését
követően azonnal törlésre kerülnek.
Az elektronikus számlákat és az azon szereplő adatokat az erre vonatkozó
jogszabály értelmében a Szolgáltatás nyújtását követő 5 évig, azaz az általános
elévülési ideig megőrizzük.
12.Adatok törlése, módosítása vagy zárolása
A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél:
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Ha a Felhasználó a jelentkezését elküldte regisztráció céljából, akkor a
regisztrációhoz az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A
regisztrációhoz kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását
vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben
bármikor kezdeményezheti.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált
Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha
a regisztrált Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul
intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

13. Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt
adatairól, feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről továbbá az adattovábbítás céljáról
és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a tájékoztatást legfeljebb 30 napon belül
a Felhasználó kérelmére írásban, közérthető formában ingyenesen megadni. A
tájékoztatás megtagadása esetén az érintett bírósághoz, illetve a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
14. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
A Felhasználó az Info.tv. rendelkezései szerint tiltakozhat személyes
adatának kezelése ellen, ha
1.a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy az
adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges,
2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik,
A tiltakozás jogának gyakorlását a törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő a
tiltakozást köteles legfeljebb 30 nap
alatt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni.
15. A cookie-k használatáról (más néven sütik)
Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el
felhasználóink számítógépén. A cookie a webszerver által küldött, változó
tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül,
és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére. A cookie-k kizárólag a
felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják (pl. belépés,
megtekintett oldalak). A regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni
technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A
cookie érvényessége maximum a böngésző program bezárása. A felhasználó a
saját cookie-ját bármikor törölheti böngészőprogramja segítségével.

16. Adatbiztonság
Az Adatkezelő és a Tárhely-szolgáltató gondoskodik az adatok
biztonságáról, tárolt, illetve kezelt adatok védelméről. Megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását.
17. Jogorvoslati lehetőségek
Ha a Felhasználó kérelmet nyújt be, de nem elégedett az adatkezelő válaszával
vagy úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos
jogsérelem érte, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság
előtt érvényesítheti az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V.
törvény) alapján, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját
megváltoztassa ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés
megváltozásával a személyes adatok kezelése változatlan marad.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.04.10 napjától érvényes.

