
MEGÁLLAPODÁS 

I, A megállapodás tárgya 

Az A-CREDIT 2000 Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett JobMax On-Line Állásközvetítő rendszer 
az alábbi, térítésmentes szolgáltatásokat kínálja, az egyes szolgáltatások felsorolásánál megjelölt feltételekkel, az 
Álláskereső részére: 

II. A regisztráció 

A regisztrációhoz az Álláskeresőnek az alábbi adatokat kell megadnia: 

-          Családnév                                    - Keresztnév 

-          Anyja neve                                  - Születési dátum 

-          Neme                                            - Jogosítvány típusa 

-          Családi állapot                           - Állampolgárság 

-          E-mail cím                                     - Telefonszám 

-          Lakcím 

Miután az Álláskereső kitöltötte a regisztrációs űrlapot, a rendszer a megadott e-mail címen egy üzenetben 
tájékoztatja a Regisztrált Álláskeresőt a hozzáférés aktiválásának módjáról. 

 III.A regisztrált Álláskeresők által igénybe vehető ingyenes szolgáltatások: 

III.A./  A Regisztrált Álláskereső megtekintheti a rendszerben található álláshirdetések feladóinak 
megnevezését, valamint a hirdetés teljes szövegét. 

III.B./  A Regisztrált Felhasználó az általa, a rendszer által felkínált formátumban, elkészített önéletrajzát, 
kísérőlevelét, illetve fényképét a rendszer adatbázisában rögzítheti. 

Ezen szolgáltatás igénybevétele esetén a Regisztrált Álláskereső hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer 
adatbázisában rögzített önéletrajzának nyilvános adatait a rendszerben regisztrált álláskínáló felhasználók 
megtekinthessék. 

Az önéletrajzban feltüntetett adatok közül nem nyilvános adatok az alábbiak: 

- Családi név                                                       - Születési dátum 

- Anyja neve                                                       - Állandó lakcím 

- Telefonszám                                                      - E-mail cím 

- Állampolgárság                                                - Családi állapot 

Az önéletrajzban szereplő többi adat - a rendszer használata tekintetében- nyilvános adatnak minősül. 

A Regisztrált Álláskereső a rendszerben rögzített önéletrajzát, illetve annak adatait (kivéve a születési dátumot és 
az anyja nevét tartalmazó adatokat) bármikor módosíthatja. A Regisztrált Álláskereső a rendszerben rögzített 
önéletrajzát, illetve annak adatait bármikor törölheti. Törlés esetén az adatok a rendszerből fizikailag is 
törlődnek. 



A Regisztrált Álláskereső tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult a Regisztrált Álláskeresőnek a 
rendszerben rögzített önéletrajzát, illetve annak adatait törölni akkor, ha a Regisztrált Álláskereső hat hónapos 
időtartamon keresztül a rendszerbe nem jelentkezett be. A Regisztrált Álláskereső a rendszerbe történő újbóli 
bejelentkezésével adatait újra rögzítheti. 

III.C./  A Regisztrált Álláskereső tudomásul veszi, hogy Regisztrált Álláskínáló a rögzített önéletrajz alapján 
állásajánlattal keresheti fel őt a megadott elérhetőségeken.  

III.D./  A Regisztrált Álláskeresőnek lehetősége van arra, hogy a rendszerben rögzített önéletrajzát az általa 
kiválasztott álláshirdetés feladójának a rendszer segítségével megküldje. 

IV. A rendszer használatával, illetve a rendszerben szereplő adatokkal kapcsolatos felelősség szabályai.  

IV.A./  Az Üzemeltető kötelezi magát arra, hogy a rendszerben szereplő adatok kezelése során maradéktalanul 
eleget tesz a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
Törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. 
évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségének. 

IV.B./  A Regisztrált Álláskereső tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Regisztrált Álláskeresőt kizárólag a 
titkos jelszó alapján azonosítja. 

IV.C./  A Regisztrált Álláskereső felelős a regisztráció során kapott jelszó titokban tartásáért és köteles 
gondoskodni arról, hogy a jelszó illetéktelen személyeknek ne jusson tudomására. Ennek elmulasztásából eredő 
kárért, illetve bármilyen egyéb hátrányért kizárólag a Regisztrált Álláskereső a felelős. A Regisztrált Álláskereső 
jogosult a jelszavát bármikor megváltoztatni. 

IV.D./  A Regisztrált Álláskereső kötelezi magát arra, hogy rendszerbe kizárólag saját adatait rögzíti. 

IV.E./  A Regisztrált Álláskereső tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az adatátviteli kapcsolat bármely 
hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármilyen hátrányért való felelősségét kizárja. 

IV.F./  A Regisztrált Álláskereső tudomásul veszi, hogy a kísérő levél az 1992. évi LXIII törvény szerinti 
különleges adatot nem tartalmazhat, ezért az Üzemeltető jogosult az ilyen adatot tartalmazó kísérő levél 
rögzítését megtagadni. 

V. Felmondás 

A jelen megállapodást bármelyik fél, a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozatával, 30 napos felmondási idővel 
jogosult felmondani. 

A Regisztrált Álláskereső súlyos szerződésszegése esetén az Üzemeltető jogosult a jelen megállapodás azonnali 
hatállyal történő felmondására. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Álláskereső a jelen megállapodás IV. 
C, D, és F pontban foglalt valamely kötelezettségét megszegi. 

VI. A jelen megállapodásban foglaltakra a Magyar Köztársaság joga az irányadó. 

 


