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NYEREMÉNYSZABÁLYZAT

A „MOBILLÁ TESZÜNK ÚJ MUNKAHELYEDEN” NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS

NYEREMÉNYSZABÁLYZATA, VALAMINT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA (A TOVÁBBIAKBAN: „NYEREMÉNYSZABÁLYZAT”)

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A „Mobillá teszünk új munkahelyeden” nyereményjáték („Nyereményjáték”) szervezője a

Jobinfo.hu Kft. (székhely: 1138 Budapest, Révész u. 27. 3.em; e-mail: info@jobinfo.hu;

cégjegyzékszám: 01-09-350533, („Szervező”).

1.2 A Jobinfo.hu Kft. a tulajdonosa és az üzemeltetője a www.jobinfo.hu és a www.cvdb.hu

weboldalaknak.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Nyereményjátékban részt vehet, aki

a) a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, és

b) Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és

c) a 3.1 pontban meghatározott időtartam alatt létrehozza „Álláskeresői profilját”, és magyar

vagy angol nyelvű „Önéletrajzát” .doc vagy .docx formátumban és megfelelő, a 2.5. pont

szerinti tartalommal feltölti a www.cvdb.hu weboldalon, továbbá profiljában megadott e mail

címét megerősíti, és

d) elfogadja a jelen Nyereményszabályzatot és hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a

Nyereményjáték lebonyolításával összefüggésben,

továbbá aki a jelen Nyereményszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel,

és akivel szemben nem áll fenn a Nyereményjátékból történő kizárás bármely feltétele

(továbbiakban: „Résztvevő”).

A Nyereményjátékban azok is részt vehetnek, akik korábban regisztráltak a jobinfo.hu, az allas.hu vagy

a cvdb.hu weboldalakon, amennyiben a jelen Nyereményszabályzatban foglalt feltételeknek

megfelelnek.

Amennyiben a Résztvevő hozzájárul, akkor a Szervező elektronikus reklám- és marketingüzeneteket,

hírleveleket (ennek keretében pl. álláspiaci híreket, cikkeket, aktuális állásajánlatokat, piackutatási

kérdőívet, elégedettségi felmérést, szolgáltatásait népszerűsítő és egyéb reklám- és marketing

tartalmú üzeneteket) küld a Résztvevő részére. A reklám-és marketingcélú hozzájárulás nem

feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek!

2.2 A Nyereményjátékban NEM vehetnek részt a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői,

munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § (1)

bekezdés 1. pontja). Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Nyereményjáték

tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Nyereményszabályzatban részletezett, nyereményjáték  célú
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adatkezelési hozzájárulást a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően

visszavonja. A nyereményjátékból kizárásra kerül az a Résztvevő is, akiről a Nyereményjáték

időtartama alatt, annak lebonyolítása során kiderül, hogy nem valós adato(ka)t adott meg. A kizárás

tényéről a szervező nem értesíti a Résztvevőt.

2.3 A Résztvevő kijelenti, hogy a Nyereményjátékra történő jelentkezés során megadott adatai

megfelelnek a valóságnak.

2.4 A Résztvevők közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen

Nyereményszabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul

teljesítik.

2.5 A Nyereményjátékban történő részvétel feltételeként megfelelő tartalmú Önéletrajznak minősül

az a magyar vagy angol nyelvű CV, amelyet a Résztvevő .doc vagy .docx formátumban tölt fel, az

alábbi minimálisan elvárt tartalmi kellékekkel:

1. személyes adatok

a. név (vezetéknév és keresztnév)

b. születési hely és idő
c. lakcím

d. e-mail cím

e. telefonszám

f. profilkép

2. tanulmányok

a. végzettség

b. tanulmányi intézmények neve és képzés ideje

3. munkatapasztalat

a. munkahely neve, munkavégzés kezdete és vége, munkavégzés pozíciójának

megnevezése és munkaköri leírás 2-3 mondatban

b. pályakezdő esetén feltüntetni, hogy pályakezdő
4. nyelvismeret

a. nyelv megnevezése

b. nyelvkészség szintje

5. egyéb képzések, például ECDL bizonyítvány, jogosítvány, elvégzett OKJ képzés.

2.6 Az Álláskeresői profil létrehozásához szükséges, valamint a megfelelő Önéletrajz feltöltéséhez

elvárt, a 2.5 pontban felsorolt személyes adatok rendelkezésre bocsátása hiányában vagy a

kapcsolódó hozzájárulások visszavonása esetén a Résztvevő nem vehet részt a Nyereményjátékban

vagy kizárásra kerül a Nyereményjátékból.

2.7 A jelen Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes és nem jár költséggel.

2.8 Azok a Résztvevők, akik maradéktalanul megfelelnek a 2.1 pontban részletezett feltételeknek, – a

3.1 pontban meghatározott időtartam alatt – automatikusan bekerülnek a Nyereményjátékba.

2.9 Egy Résztvevő egy Álláskeresői profillal és e-mail címről legfeljebb egyszer regisztrálhat a

Nyereményjátékba, és vehet részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjáték időtartama alatt
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többször regisztráló, azaz több Álláskeresői profilt létrehozó és több Önéletrajzot feltöltő Résztvevők

esetében az első alkalommal megadott adatokkal kerül be a Nyereményjátékba.

2.10 Azok a Nyereményjátékra történő jelentkezések, amelyek a Nyereményszabályzatban leírt alaki

és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek.

2.11 Szervező – annak érdekében, hogy a Nyereményjáték feltételeként meghatározott adatokon túl
további, az Álláskeresői profil minőségét javító adatok megadását ösztönözze – a 4.1. pontban foglalt
nyeremények sorsolása során ún. nyereményszorzót alkalmaz az alábbiak szerint:

a) Alapadatok kitöltése esetén: Amennyiben az Álláskeresői profil 1-7. pontja (Alapadatok) a
Résztvevő által kitöltésre kerül, és a Résztvevő magyar vagy angol nyelvű Önéletrajzát (8.pont)
megfelelő formátumban (.doc, .docx) feltölti, illetve az adatfelvételi formon szereplő összes
szükséges hozzájárulást megadja, akkor a sorsolási listában 1 db rekordként szerepel.

b) Alapadatok és Extra adatok kitöltése esetén: Amennyiben a Résztvevő az Álláskeresői profil 1-7.
pontját (Alapadatok) és az Álláskereső profil 9-17. pontját (Extra adatok) is kitölti, valamint magyar
vagy angol nyelvű Önéletrajzát (8.pont) megfelelő formátumban (.doc, .docx) feltölti, illetve az
adatfelvételi formon szereplő összes szükséges hozzájárulást megadja, akkor a sorsolási listában 2 db
rekordként szerepel.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Nyereményjáték 2021. november 17. napján 15:00 órakor kezdődik és 2022. december 12.

napján 24:00 óráig tart. Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a nyereményjáték
időtartama meghosszabbításra került. A 4.1. pont szerinti álláskeresői profil
létrehozásának határideje ennek megfelelően 2021. december 12. napján 24:00 óráról
2023. március 31 24:00 órára módosult.

3.2 A 3.1 pontban meghatározott időtartamot követően regisztrált Álláskeresői profilokat és  feltöltött

Önéletrajzokat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes részvételként elfogadni.

3.3. A Nyereményjáték szervezője jogosult a nyereményjáték időtartamának egyoldalú

meghosszabbítására.

4. A NYEREMÉNY

4.1 A Nyereményjátékban azon Résztvevők között, akik 2021. december 12. napján 24:00 óráig

létrehozzák Álláskeresői profiljukat és a 2.5 pontban meghatározott minimálisan elvárt, a valóságnak

megfelelő adattartalommal ellátott magyar vagy angol nyelvű Önéletrajzot töltenek fel, kisorsolásra

kerül 1 (egy) darab Apple iPhone SE 2. generáció (64Gbyte-os modell). A 2023.03.31-ig
meghosszabbított határidőt követően a Nyereményjátékban való részvétel nem
lehetséges. Felhívjuk továbbá a Résztvevők figyelmét, hogy 2022.12.14. napi hatállyal,
a Nyereményjáték szabályzat módosítását megelőzően létrehozott Álláskeresői
profilokra és a Nyereményjátékban Résztvevőkre is a jelen módosult Nyereményjáték
szabályzat rendelkezései lesznek irányadóak.”
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4.2 A Nyereményjátékban azon Résztvevők között, akik létrehozzák Álláskeresői profiljukat és a 2.5

pontban meghatározott minimálisan elvárt, a valóságnak megfelelő adattartalommal ellátott magyar

vagy angol nyelvű Önéletrajzot töltenek fel, a 12.7 pontban foglalt feltételek teljesülése esetén az

alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

a) 1 (egy) darab nettó 1.000.000 Forint készpénz Főnyeremény,

b) 1 (egy) darab Apple iPhone SE 2. generáció (64Gbyte-os modell)
c) 1 (egy) darab Apple iPhone 12 (256GB-os modell).

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a nyeremények 2022.12.14-ei hatállyal az
alábbiak szerint módosultak:

a) 15.000 CV elérése esetén a nyeremény 1 (egy) darab bruttó 1.000.000 Ft készpénz
Főnyeremény, illetve 20.000 CV elérése esetén a nyeremény 1 (egy) darab bruttó
2.000.000 Ft készpénz Főnyeremény

b) 1 (egy) darab Apple iPhone SE 2. generáció (64Gbyte-os modell) - ebben az
esetben már megtörtént a sorsolás a szabályzattal összhangban, és a nyertes
értesítve lett.
b) 1 (egy) darab Apple iPhone 12 (256GB-os modell).

4.3 A Nyereményjátékban azon Résztvevők között, akik létrehozzák Álláskeresői profiljukat és a 2.5

pontban meghatározott minimálisan elvárt, a valóságnak megfelelő adattartalommal ellátott magyar

vagy angol nyelvű Önéletrajzot töltenek fel, 5 (öt) darab, egyenként bruttó 20.000 Ft értékű
Panarom Webshop vásárlási utalvány kerül kisorsolásra.
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5. A SORSOLÁS MENETE

5.1 Az első sorsolás időpontja: 2021. december. 17. 12:00 óra, melynek keretében kisorsolásra kerül

a 4.1 pontban felsorolt nyeremény.

5.2 A második sorsolás időpontja: 2023. április 06. 12:00 óra, melynek keretében kisorsolásra kerül a

4.2 a, és c, pontban meghatározott nyeremény. Az első sorsolásban részt vevők a második sorsoláson

is részt vehetnek – függetlenül attól, hogy nyertesként vagy tartalék nyertesként kisorsolásra kerültek

- e, amennyiben a részvételi feltételeknek eleget tesznek.

5.2 A 2. pontban foglaltaknak megfelelően Álláskeresői profilt létrehozó és Önéletrajzot megfelelő
formátumban feltöltő személyek automatikusan részt vesznek a sorsoláson.

5.3 A nyertes kiválasztását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az

alábbi programmal történik: https://www.miniwebtool.com/random-picker/.

A második sorolás alkalmával a sorsolásra külön-külön kerül sor a 4.2 és a 4.3 pont szerinti

kategóriákban, a 4.2. pont esetén a 2.11 pont szerinti nyereményszorzó, valamint a 12.7 pontban

foglalt feltételek figyelembevételével.

5.4 A nyertesek mellett kategóriánként 3 (három) tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A

tartaléknyertesek az 5.6 pontban foglalt feltételek teljesülése esetén válnak jogosulttá a
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nyereményre.

5.5 Az e pontban foglaltaknak megfelelően kisorsolt nyerteseket a sorsolást követően legkésőbb 5

(öt) munkanapon belül a regisztráció során megadott elérhetőségükön (e-mailben) értesítjük és

tájékoztatjuk a nyeremény átvételének módjáról, helyéről és időpontjáról.

5.6 A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben valamelyik

nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes kisorsolása bármely okból érvénytelen, vagy valamelyik

nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Nyereményjátékból egyéb okból kizárásra kerül, vagy a

nyereményről kiküldött értesítésre 10 (tíz) naptári napon belül nem válaszol.

5.7 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjáték során bármikor ellenőrizze, hogy

a Résztvevő a jelen Nyereményszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel-e.

6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1 A nyeremény átvételekor a nyertesnek vagy a nyertes nevében eljáró személynek igazolnia kell,

hogy valóban ő a nyertes és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkezik a nyeremény átvételére.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

6.2 Amennyiben a nyeremény átvételére jelentkező személy nem tudja a Szervezőnek hitelt

érdemlően bizonyítani, hogy a megadott adatok ténylegesen az általa képviselt személyhez vagy

szervezethez tartoznak, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni a képviseleti jogosultságát, akkor

a nyeremény átvételére nem jogosult.

6.3 A Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele

érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a

továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem
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terheli. Egyebekben a nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a

Szervezőnél tehetők meg.

7. ADÓZÁS

7.1 Magánszemély nyertes esetén a nyereményhez kapcsolódó esetleges adó- és járulékfizetési

kötelezettséget a Szervező viseli.

7.2 A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további

kötelezettség nem terheli.

8. FELELŐSSÉG

8.1 A részvételi adatok elírásáért (név-, e-mail stb.), az abból fakadó értesítési késedelemért és más

következményekért a Szervező nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott

adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt

maguk viselik. Az adatok helytállóságát (az e-mail cím hitelesítését leszámítva) a Nyereményjátékra

történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel

kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben

kizárólag a Résztvevőket terheli.
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8.2 A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a

Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból,

hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Résztvevő a Nyereményjátékban történő
részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel, a

nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni

igényérvényesítésről kivéve, ha ezt a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.3 A Szervező a Nyereményjáték pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért,

teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem

vállal továbbá felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a www.cvdb.hu weboldal

időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az

internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben

keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

9. TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSRŐL

9.1 A Nyereményjáték célja, hogy az abban részt vevők Álláskeresői profilt hozzanak létre

(regisztráljanak) a www.cvdb.hu weboldalon, és elérhetővé tegyék önéletrajzukat a www.cvdb.hu

önéletrajz adatbázisban.

9.2 A Nyereményjáték során a személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőként jár

el. Az adatkezelő elérhetőségét az 1.1 pont tartalmazza.

9.3 A Résztvevők személyes adatait a Szervező a Nyereményjátékkal összefüggésben egyéb

személyeknek nem adja át.

9.4 A kezelt személyes adatok köre

9.4.1 A Nyereményjáték során, annak lebonyolítása érdekében, Szervező a következő személyes

adatokat kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, valamint a nyertesek esetében levelezési cím

(amennyiben a nyeremény postai úton kerül kiküldésre), a főnyeremény nyertese estében

bankszámlaszám. A név, e-mail cím és telefonszám adatokat Résztvevő az Álláskeresői profil

létrehozása során, míg a levelezési címet és bankszámlaszámot a nyertes a nyeremény elfogadásáról

szóló nyilatkozatával adja meg.

9.4.2 A Szervező által – a Nyereményjátékban való részvétel céljából is – kezelt, az Álláskeresői profil

létrehozása során megadásra kerülő személyes adatok:

a) a Nyereményjátékban való részvételhez kötelező adatok:

1) név,

2) e-mail cím,

3) telefonszám,

4) legmagasabb iskolai végzettség,

5) álláskategória preferencia,

6) munkatapasztalat időtartama,

7) nettó havi bérigény,

8) Önéletrajz adatai,
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b) opcionális, de a nyerési esélyt növelő adatok:

9) nyelvismeret és annak szintje,

10) nyilatkozat jelenlegi munkaadó számára láthatóságról

11) születési idő,

12) lakóhely (irányítószám, település)

13) utazási hajlandóság,

14) jogosítvány megléte, típusa,

15) home office preferencia,

16) új munkába való csatlakozás várható időpontja,

17) nyilatkozat fejvadász megkeresések engedélyezéséről,

18) munkaidő, illetve jogviszony preferencia.

9.4.3 Az „Önéletrajzzal” összefüggésben minimálisan elvárt adatok:

1. személyes adatok

a. név (vezetéknév és keresztnév)

b. születési hely és idő
c. lakcím

d. e-mail cím

e. telefonszám

f. profilkép

2. tanulmányok

a. végzettség

b. tanulmányi intézmények neve és képzés ideje

3. munkatapasztalat

a. munkahely neve, munkavégzés kezdete és vége, munkavégzés pozíciójának

megnevezése és munkaköri leírás 2-3 mondatban

b. pályakezdő esetén feltüntetni, hogy pályakezdő
4. nyelvismeret

a. nyelv megnevezése

b. nyelvkészség szintje

5. egyéb képzések, például ECDL bizonyítvány, jogosítvány, elvégzett OKJ képzés.

9.4.4 A www.cvdb.hu weboldalon a játékban részt venni kívánó Felhasználó – saját adatai

megadásával regisztrálhat, a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Résztvevő
tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó

bármilyen következményért a Szervező, mint adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e

tekintetben kifejezetten kizárja. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket, továbbá a nem

hitelesített e-mail címeket automatikusan kizárja a nyereményjátékból.

9.5 Az adatkezelés célja

A 9.4.1 pontban felsorolt adatok megadására a Nyereményjátékban való részvétel lehetőségének

biztosítása tekintetében a Játékszabályban leírt feltételek vizsgálata, a sorsolás lebonyolítása, a

nyertesek e-mailben történő értesítése, a nyeremény kézbesítése, továbbá a nyeremény kapcsán

fennálló számviteli kötelezettség teljesítése érdekében van szükség.

A 9.4.2 és 9.4.3 pontokban felsorolt adatok kezelésének célja az Álláskeresői profil létrehozása, az
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álláskeresői profiladatokkal való feltöltése, a meglévő profilban elérhető adatok frissítése

(naprakészségének biztosítása), továbbá az Önéletrajz www.cvdb.hu önéletrajz adatbázisban való

közzététele, kereshetőségének biztosítása.

A fentiekben felsorolt célok érdekében az adatkezelés az alábbiak szerint történik:

9.5.1 Nyereményjáték lebonyolítása

A Résztvevők azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére az e-mail cím adat szolgál. Egy e

mail címmel a játékban egyszer lehet részt venni. Hozzájárulás hiánya vagy a hozzájárulás

visszavonása esetén a Résztvevő nem tud részt venni a Nyereményjátékban, illetve kizárásra kerül

a Nyereményjátékból. Az e-mail cím megadása, megerősítése és a hozzájárulás feltétele a

Nyereményjátékban való részvételnek.

9.5.2 Nyertesek értesítése, nyeremény kézbesítése, számviteli kötelezettség teljesítése

A nyereményről való tájékoztatáshoz és a nyeremény kézbesítéséhez, továbbá a kapcsolódó

számviteli kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Résztvevő értesítési

adatainak (név, e-mail cím, postai cím) hiánytalan és pontos megadása. Hozzájárulás hiánya vagy a

hozzájárulás visszavonása esetén a Résztvevő nem tud részt venni a Nyereményjátékban, illetve

kizárásra kerül a Nyereményjátékból. Az adatok megadása és a hozzájárulás feltétele a

Nyereményjátékban való részvételnek.

9.5.3 Álláskeresői profil regisztráció, önéletrajz

A Nyereményjátékban való részvétel során a Résztvevők regisztrálnak a www.cvdb.hu oldalára,

melynek során elfogadják a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. A regisztráció e-mail cím hitelesítést

igényel. Hozzájárulás hiánya vagy a hozzájárulás visszavonása esetén a Résztvevő nem tud részt

venni a Nyereményjátékban, illetve kizárásra kerül a Nyereményjátékból. Az adatok megadása és a

hozzájárulás feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek.

A Nyereményjáték menete során megadott Álláskeresői profil és Önéletrajz adatok a Szervező
munkakeresői önéletrajzi profil kitöltéséhez szükségesek. Ezen adatokat Szervező az Általános

Adatkezelési Tájékoztató alapján kezeli és tárolja, melynek elfogadása az Álláskeresői profil

létrehozásának feltétele.

9.5.4 Elektronikus reklám- és marketingüzenetek küldése

Az Álláskeresői profil létrehozása során a Résztvevőknek lehetőségük van önkéntesen külön

hozzájárulniuk ahhoz, hogy részükre a Szervező elektronikus reklám- és marketingüzeneteket küldjön.

A hozzájárulás alapján álláslehetőségeket, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing

célú megkeresést, valamint a Szervező saját vagy üzleti partnerei ajánlatait, szolgáltatásait tartalmazó

hírlevelet (pl. általános karrierhírlevél), statisztikai adatképzést célzó kérdőíveket, a szolgáltatással

való elégedettséget mérő e-mailt küldhet a megadott e-mail elérhetőségre. A hozzájárulás bármikor

visszavonható, és azt követően a Szervező már nem küld ilyen tartalmú levelet a leiratkozott

személynek. A hozzájárulás nem feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek, de a

főnyeremény és a 4.1 és 4.2 pontban felsorolt értékes nyeremények (készpénz, iPhone)

kisorsolásában való részvételhez szükséges az elektronikus reklám- és marketingüzenetek

fogadásához való hozzájárulás megadása.
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9.5.5 Önéletrajz adatbázisokban való elérhetővé tétel

Az Álláskeresői profil létrehozását követően a Szervező önéletrajz adatbázisaiban (jobinfo.hu,

cvdb.hu) a Résztvevő Önéletrajza, az Önéletrajzban feltűntetett profil adatokkal azonnal elérhetővé

válik a Résztvevők hozzájárulása esetén. Hozzájárulás hiánya vagy a hozzájárulás visszavonása

esetén a Résztvevő nem tud részt venni a Nyereményjátékban, illetve kizárásra kerül a

Nyereményjátékból. A hozzájárulás feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek.

9.6 Az adatkezelés jogalapja

9.6.1 A Nyereményjátékban való részvétel céljából a Szervező a személyes adatokat a Résztvevő
hozzájárulása alapján kezeli az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános

Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Résztvevő ezen hozzájárulását az

Álláskeresői profil létrehozásával és a 2.1 pontban részletezett adatok és Önéletrajz feltöltésével adja

meg.

9.6.2 Az Álláskeresői profil létrehozása és az Önéletrajzok elérhetővé tétele, az elektronikus reklám és

marketingüzenetek küldése és a nyereményjáték tekintetében is önkéntes a hozzájárulás az

adatkezelés jogalapja. Ezen hozzájárulásokat Résztvevő az Álláskeresői profil létrehozása során adja

meg oly módon, hogy az erre vonatkozó checkbox(ok)ban „pipát, x-et” helyez el.

9.7 Az adatkezelés időtartama

9.7.1 Szervező a nyertesek és a tartalék nyertesek kivételével a Nyereményjáték lebonyolítása

céljából a hitelesített Résztvevők e-mail címét és a részvételi feltételek igazolásához szükséges

cselekményeik időpontját a sorsolásig kezeli.

9.7.2 Szervező a tartaléknyertesek tekintetében a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az e-mail

címüket és a részvételi feltételek igazolásához szükséges cselekményeik időpontját a nyeremények

nyertesek általi visszautasításáig vagy annak átvételéig kezeli.

9.7.3 Szervező a nyertesek vonatkozásában e-mail címüket és a részvételi feltételek igazolásához

szükséges cselekményeik időpontját kapcsolattartás, a nyertes értesítése, továbbá a nyeremény

kézbesítése céljából a Nyereményjáték végét követő 60 napig kezeli.

9.7.4 Szervező a nyertesek név és e-mail cím adatait tartalmazó jegyzőkönyvet és a nyeremények

átadás-átvételéhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat a számviteli kötelezettségek teljesítése

érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi

XCII. törvényben meghatározott (202-203.§) elévülési ideig őrzi meg.

9.7.5 Az Álláskeresői profil adatokat és az Önéletrajzban szereplő személyes adatokat a Szervező a

felhasználói fiók megszüntetéséig kezeli.

9.7.6 Az elektronikus reklám- és marketingüzenetek küldése céljából a Szervező az adatokat a

hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az Álláskeresői profil, illetve felhasználói fiók

megszűnéséig kezeli.
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9.8 A Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.8.1 Ha a Nyereményjátékban résztvevő személy élni kíván valamely, adatkezeléssel kapcsolatos

jogával, azt az adatvedelem@jobinfo.hu e-mail-címre eljuttatott e-maillel teheti meg.

9.8.2 A Résztvevő jogosult:

a) hozzáférést kérni a kezelt adataihoz, ha tudni akarja, hogy a Szervező végzi-e adatainak kezelését,

valamint, amennyiben igen, mely személyes adatait kezeli;

b) helyesbítést kérni, ha az adatok hiányosan vagy rosszul kerültek rögzítése;  c) az adatok törlését

kérni, többek között, ha az adatkezelés jogellenesen történik vagy ha már  nincs szükség az adatok

kezelésére;

d) az adatkezelés korlátozását kérni, többek között, ha a személyes adatok helyesbítése szükséges, a

helyesbítés idejére, vagy ha a Résztvevő az adatkezelést jogellenesnek tartja, de nem kívánja az

adatok törlését;

e) e-mail címének és nevének átadását kérni a Szervezőtől (adathordozhatósághoz való jog);  f) az

adatkezeléshez adott hozzájárulást bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül

díjmentesen visszavonni a Szervezőnek címzett, az adatvedelem@jobinfo.hu e-mail-címre  küldött

e-mail útján.

9.8.3 A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Résztvevők személyes adatait a hatályos

jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak és az Általános Adatvédelmi

Rendeletnek megfelelően kezeli.

9.8.4 Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszok benyújtása:

9.8.4.1 A Résztvevő a panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL:

http://naih.hu). A NAIH által kimunkált gyakorlat alapján a Résztvevőnek azt javasoljuk, ha panasza

van az adatkezeléssel kapcsolatban, akkor azt először a Szervezővel próbálja meg rendezni. A

Jobinfo.hu Kft. elérhetősége: e-mail: adatvedelem@jobinfo.hu vagy 1138 Budapest, Révész u. 27.

3.em.

9.8.4.2 A Résztvevő a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz is fordulhat. A

Résztvevő a bírósági eljárásban jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. A

megfelelő illetékességű törvényszék ezen a linken található meg: https://birosag.hu/birosag-kereso.

10. ADATBIZTONSÁG:

10.1 A Szervező 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. A Szervező 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, hozzáférhetetlenné válását, jogosulatlan

felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Szervező informatikai rendszerei és hálózata
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egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen továbbá szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi

eljárásokkal ellátott.

10.2 Csak az illetékes, vonatkozó munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá a személyes

adatokhoz a magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

11. COOKIE-k

11.1 A Szervező a www.cvdb.hu weboldal megfelelő működtetése, a látogatói viselkedés

megismerése és statisztikák képzése és a releváns tartalmakkal való kiszolgálás érdekében cookie-kat

és más hasonló technológiákat alkalmaz a részletes Cookie szabályzatban foglaltak szerint.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1 A Szervező a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét

jogszabályi keretek között a nyeremény kibocsátójával, gyártójával, illetve forgalmazójával szemben

érvényesítheti.

12.2 Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a

Szervezőtől nem követelheti.

12.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Nyereményszabályzattal

bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott

gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

12.4 A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a

Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

12.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményszabályzatban foglalt feltételeket – akár a

Nyereményjáték időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

12.6 A Résztvevő a Nyereményjátékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen

Nyereményszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

12.7 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 4.2 pontban részletezett nyeremények kisorsolását az

alábbi feltételek teljesülése esetén, az alábbi pontokban meghatározott tartalommal tartsa meg:

1.) amennyiben a kampányidőszak alatt legalább 30.000 új Álláskeresői profil kerül

létrehozásra és megfelelő formátumban ugyanennyi Önéletrajz kerül feltöltésre, akkor a

Résztvevők között kisorsolásra kerül az 1 db Apple iPhone 12 (256 GB-s modell).

2.) amennyiben a kampányidőszak alatt legalább 50.000 új Álláskeresői profil kerül

létrehozásra és megfelelő formátumban ugyanennyi Önéletrajz kerül feltöltésre, akkor az

Apple iPhone 12 (256 GB-os modell) mellett a Résztvevők között kisorsolásra kerül az 1 db

„Segway Ninebot KickScooter E45E” roller is.

3.) amennyiben a kampányidőszak alatt legalább 75.000 új Álláskeresői profil kerül

létrehozásra és megfelelő formátumban ugyanennyi Önéletrajz kerül feltöltésre, akkor az

Apple iPhone 12 (256 GB-os modell) és a Segway Ninebot KickScooter E45E roller mellett a

Résztvevők között Főnyereményként kisorsolásra kerül nettó 1.000.000 Forint
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pénznyeremény!

Módosítás: A 12.7 pont módosulását 2022.12.14-i hatállyal lásd a 4. pontban
szereplő 4.2 alpontban taglaltak szerint.

12.8 A Covid-19 járvány okozta chiphiány és a karácsonyi időszak által megnövekedett kereslet miatt

a Szervező fenntartja a jogot, hogy a 4.1 pontban taglalt tárgynyereményektől eltérő technikai

specifikációjú tárgynyereményeket sorsoljon ki a Résztvevők között.

Budapest, 2022. december 14.

Jobinfo.hu Kft.

Szervező/Adatkezelő
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