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ÁSZF) a

Mindenkinek Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott, üzemeltetett és
továbbiakban: Portál) elér
Szolgáltatások) igénybevételének
feltételeit tartalmazza.
Rögzíti az
mint Szolgáltató által nyújtott online
állásportál szolgáltatásaira, az állásportál zárt, regisztrációhoz kötött rendszerének és
adatbázisainak igénybevételére vonatkozó feltételeket, a párosító motorika szempontjából
létrejött jogviszonyt, s a Felek jogait és kötelezettségeit.

tt.
személy, aki a Portálon regisztrál és/vagy Hirdetést helyez el, valamint a díj ellenében
szolgáltatást vásárol.
Az ÁSZF tartalmazza továbbá, a Szolgáltató szolgáltatása
Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et részben, vagy egészében módosítani. Az ÁSZF
ációkor
megadott kapcsolati e-mail adatain keresztül elektronikusan, e-mailben értesíti.
elfogadja a Szabályzat módosítását is.
Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, a Szolgáltató tevékenységére a vonatkozó,

1. Szolgáltató adatai
neve:
székhelye:
adószáma:

26381190-2-11

cégjegyzékszáma:

11-09-026260

Képviseletére jogosult:

Pintér Szilárd

Szolgáltató honlapjának címe:

www.mumi.hu

E-

ugyfelszolgalat@mumi.hu

Ügyfélszolgálat:

ugyfelszolgalat@mumi.hu
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2. Regisztráció
2.1. Munkaadóként
a regisztráció során egyedi cégprofilját

kapcsolattartói fiók - hozza létre.

Cég neve /természetes személy neve
Székhelye /állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye
Adószáma
Képviseletére jogosult
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó beosztása
Kapcsolattartó e-mail címe
Kapcsolattartó telefonszáma
fontos információkat tesz
A sikeres regisztrációról Szolgáltató eiban bekövetkezett változásokat a

bármikor megváltoztathatja/-ák.
-et, és

igénybe veszi.

létre.
Az egyedi Önéletrajz minél részletesebb kitöltésére azért van szükség, hogy a Szoftverünk

Az Önéletrajz kitöltésénél az alábbi adatokat szükséges megadni:
1.
2.
3.
4.

Személyes adatok
Álláskeresési adatok
Extra igények
Végzettségek
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5. Munkahelyek - Tapasztalatok
6. Egyéb adatok
7. Feltöltések
-mail címét és az e-mail
Amennyiben az adott e-

a
-mail címet és jelszót kell megadnia. Az
en,

vagy hi
Önéletrajzaim menüpontban azt megteheti.
köteles jelszavát és egyedi bejelentkezési adatait titokban
tartani, azt illetéktelen, harmadik félnek nem adhatja ki.
A regisztráció véglegesítése, mentés, és az ÁSZF, valamint Adatvédelmi szabályzat

regisztrációt nem végezhet el.
A regisztráció, csak a megadott egyedi elik aktívvá.

tárolhatja az
blokkokban megadott adatait.

zárt rendszerében a fentiekben részletezett

tapasztalatait, dokumentumait, csatolt lehetséges fájlokat - ideértve a fotókat is
rögzítheti.
A személyes p

tegye kapcsolati

releváns

inaktiválhatja azt, vagy amennyiben meg szeretné szüntetni, törölheti azt. Amennyiben a
profil törlésre kerül, abban az esetben valamennyi korábban megadott személyes adat és
profilhoz tartozó adat, információ, dokumentum törlésre kerül.
j regisztráció elvégzése szükséges.
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-mail címre a
Szolgáltatásairól, azok újdonságairól, és a Szolgáltatás egyéb információiról tájékoztató emaileket küldhet, melyhez a Felek regisztrációjukkal hozzájárulnak. A Felek ugyanakkor
bármikor jelezhetik, ehogy továbbiakban nem kívánnak tájékoztatást kapni.
Szolgáltató
árazott szolgáltatásainak igénybevétele következtében Munkaadók felvegyék vele a
kapcsolatot, állásajánlataikkal kapcsolatban.

3. Szolgáltatások
-szükséglet kielégítésének céljából
veheti igénybe.
csomagokban foglalt - szolgáltatásokat
biztosítja:
cégprofilhoz tartozó egyedi adminisztrációs rendszer kezelése
Díjmentes Hirdetés feladása, kezelése

és kezelését biz
meghosszabbításra, inaktiválásra.
leghamarabb a
Hirdetés feladásának napja , mely nap a Hirdetési ig
órán belül élesedik a felületen. A szolgáltatás utolsó napja a megrendelt szolgáltatási

hivatkozottak szerint 30 nap, úgy a közzététel lejárati napja az álláshirdetésben megjelölt

módosíthatók.

3.1. Hirdetés meghosszabbítása

egfeljebb 30
naptári nap.
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3.2. Anonimitás

Anonimitás esetén a Hirdetés nem tartalmaz semmilyen utalást az állás kínálójára, így nem
kerül megjelenítésre annak céglogója, borítóképe, cégadatai.
Sikeres jelentkezés esetén az értesítési e-mailben a
cégadatok helyett Anon

3.3. Hirdetések feladása, kezelése
történik.
A Szolgáltató által üzemeltetett Portálon megjelentetni kívánt Hirdetések kizárólag valós

biztosít egy hirdetésen belül több települést meghatározni, ez esetben a hirdetés
san területenkénti szétbontásra kerül.
vonatkozó hátrányos megkülönböztetés (így különösen nemre, fajra, egyéb származásra,
felekezeti hovatartozásra tekintettel) a Portálon nem engedélyezett.
-mail
ezen adatokat.

Amennyiben a Szolgáltató a Hirdetési szövegben értelmezési hibákat talál, azokat javítja
és/vagy szö

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az idegen nyelv
48 órával meghosszabbíthatja.
jóváhagyja, és arról visszaigazolást küld.
retné módosítani a Hirdetését,
abban az esetben ezt csak a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - az ugyfelszolgalat@mumi.hu
e-mail címen - keresztül teheti meg. Szolgáltató csak olyan adatok módosítását végzi el
/helyesírás kivételével/, melyek nem befolyásolják a hirdetés paramétereit, így nem
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Szolgáltató fenntartja a jogot a hirdetés megjelenésének elutasítására. Elutasított hirdetés
a, javítására.
lejártakor a Hirdetést inaktiválja.
adott naptól számított 30 nappal meghosszabbítani.

3.4. Egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések
A megvásárolt csomag nem átruházható.
A megvásárolt szolgáltatások a kiválasztott csomag leírásában meghatározott
darabszámú hirdetésre és/vagy pozícióra vonatkoznak, illetve használhatók fel.
hirdetések futását,

4. Fizetés
fizetési módok közül:
Banki átutalás

em

információt, adatot, tartalma megfelel a valóságnak, és nem sérti harmadik fél jogait,
kapcsolatos valamennyi hatályos jogszabály.
Megren
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egyébként tiltott módon megszerzett adatokat, üzletifelbu

maradéktalanul rendelkezik a Hirdetés megjelentetéséhez
ruházhatja át harmadik személyre.
illetve a

az e-mail címet és jelszavát megvédeni a jogtalan felhasználástól. A

Szolgáltató fel
személyes adatokat kizárólag saját célra használja fel, harmadik személy részére nem adja
megfele
önéletrajztölt

meghirdetett pozíció betöltésre kerül, vagy a keresés aktualitását vesztette, inaktiválja

gének eredményeként kerül betöltésre, arról nyilatkozat
formájában, e-mailben értesíti a Szolgáltatót.
továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használni. A Me
Portálon megjelentetett Hirdetések tartalmáért, ideértve a tartalom által okozott vagy
veszi, és egyben
kötelezi magát, hogy minden olyan kárt megtérít a Szolgáltatónak, harmadik félnek, illetve
bályi keretek között
a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetve harmadik féllel szemben közvetlen helytáll, a
hatóság vagy harmadik féllel szemben, a kárt megtéríti, illetve, ha azt már a Szolgáltató
megfizette, akkor a Szolgáltató felé kiegyenlíti.
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6. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
A Szolgáltató vállalja, hogy a Hirdetéseket jelen ÁSZFkötelezettségekkel összhangban megjelenteti és teljesíti. A Szolgáltató vállalja továbbá,

olyan közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független körülmények
okoznak.
azokban közzétett információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában. Szolgáltató

Szolgáltató jogosult visszautasítani olyan Hirdetés megjelentetését, illetve törölheti a már
aktív Hirdetést, amennyiben:
valótlan állásleh
a Hirdetés megjelentetése jogszabályba ütközik;
valamellyel szemben hatóság kifogást emelt;
sért vagy sérthet más természetes személyt, gazdasági társaságot egyéb jogokban
(pl.: levél, e-mail titok, üzleti titok, hátrányos megkülönböztetés, kegyeleti jog,
személyes adatok védelméhez való jog)
sért vagy sérthet vallási, politikai nézeteket;
-ben foglalt szabályait;
A Szolgáltató a felsorolt indokok esetében azonnali hatállyal felfüggesztheti vagy törölheti
élhet.
A Szolgáltató a weboldal üzemeltetéséhez szükséges minden rendelkezésre álló
technikával, eszközzel igyekszik biztosítani az általa nyújtott szolgáltatás zavartalan

A

A Szolgáltató az adatbázisba feltöltött önéletrajzok tartalmáért, valódiságáért,
hitelességéért nem felel.

és egyéb veszteségek vonatkozásában.
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7. Adatvédelem

tartalmaznak.

es adatok
gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény alapján bizalmasan kezeli, és kizárólag
az adott szolgáltatás céljára használja fel, azt harmadik személyek ki nem adja,

tartozik az Inftv. 23. §-n
titoktartásra és az adatok törvényileg (Inftvhogy elolvasta, megértette és elfogadja, illetve betartja a Portálon található Adatvédelmi
nyilatkozatot.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen meghatalmazotti, ügynöki,
ilyen
kárért, amely a Szolgáltató szolgáltatásán keresztül éri, álláskeresés, állásra jelentkezés,
k betartásáért.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatainak feltöltése a Szolgáltató
Felhasználó részére állást biztosít, illetve Adatfelhasználókkal személyes kapcsolatot
biztosít.
www.mumi.huA Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználó és a

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa közzétett adatokat a www.mumi.hu
tartalmazszemélyes adatok Megre
ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal
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8. Egyéb rendelkezések
A Portál bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele - a Szolgáltató
kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül -

ldalon nem tehet
semmilyen olyan negatív kijelentést, valótlan állítást a www.mumi.hu szolgáltatásaira, az
- re, a cég munkatársaira, amely a cég
üzleti érdekeit sérti, illetve negatívan befolyásolja.

9. Reklamáció, panaszolás

ok)

keletk

szolgáltatásokkal kapcsolatban reklamációval élne, akkor forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz
írásban: e-mail-en az ugyfel
20. címre küldheti meg levelét. Az írásban benyújtott reklamációt kivizsgáljuk. A panaszra
-mailben,
amennyiben a panasz levélben érkezett, úgy tértivevényes levélben megküldjük meg.
árát meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben azt írásban (lásd
feljebbi címek) a Szolg
kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a

megadott címén írásban tájékoztatja.
Az esetleges vitás kérdések rendezésénél a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
figyelembe venni. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére a
helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét
kötik ki.
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olvasta, megértette, elfogadta Szolgáltató weboldalán található
ÁSZF-t, és annak betartásával használja a Portált.
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