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Jelen Felhasználási feltétek visszavonásig érvényesek.
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A skillbandit.com weboldalon a Skillbandit Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár,
Prohászka O. u. 28.; Cégjegyzékszám:07-09-028294, Adószám: 25420986-2-07.) a
továbbiakban: „SB”) nyújt internetes álláskereséssel kapcsolatos szolgáltatást a
munkaerőpiac szereplőinek.
Kérjük, hogy a jelen felhasználási feltételeket alaposan olvasd végig, mielőtt a
skillbandit.com portálon regisztrálnál.
Kérjük, hogy a felhasználási feltételeket rendszeresen olvasd el, hiszen annak
változásai automatikusan alkalmazandóak a portál használatára vonatkozó
feltételekre.

1. Elfogadható használat
Jelen felhasználási feltételek a portál szolgáltatásait álláskeresőként,
munkavállalóként igénybe vevő magánszemélyek (a továbbiakban: „Felhasználó”)
általi felhasználásra vonatkoznak. A portál szolgáltatásait munkaadóként, vagy
munkaadó megbízottjaként igénybe vevők általi felhasználásra nem jelen
felhasználási feltételek, hanem a portálon szintén elérhető Általános Szerződési
Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak.
Portálunk működésével kapcsolatos vállalásainkat a Szolgáltatások használatának
feltételeit, amelyeket itt foglalunk össze, a regisztrációddal elfogadod. Adataid
kezelésével kapcsolatban adatkezelési tájékoztatónk nyújt részletes tájékoztatást.
Portálunk Szolgáltatásait regisztráció után tudod igénybe venni, a regisztrációra
minden 16. életévét betöltött természetes személynek lehetőséget biztosítunk. A
szolgáltatást

a

regisztrációkor

kapott

felhasználói

fiókoddal

csak

saját

felelősségedre használhatod. Felelős vagy a fiókoddal végrehajtott műveletekért,
valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért.
Felhasználói fiókodban számos, az álláskereséshez szükséges személyes adatot
megadhatsz és egyéni paramétereket állíthatsz be. Az erre szolgáló beállítási
lehetőségeken kívül nem módosíthatod a portál megjelenését, a Szolgáltatások
működését, az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket
vonhatnak maguk után.
A SB nem vállal felelősséget a portál és a Szolgáltatások elvárttól eltérő
működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.
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2. Adatvédelem
Az Adatvédelmi Nyilatkozat a weboldalon megosztott minden személyes adatra
vagy anyagra kiterjed. Erről bővebben itt olvashatsz.

3. Regisztráció, felhasználói fiók, profiloldal
Felhasználói fiókodba beléphetsz egy létező e-mail címmel és egy jelszóval. Ha
elfelejted belépési jelszavadat, kizárólag az "elfelejtett jelszó" funkcióval tudunk
lehetőséget adni annak pótlására.
A regisztrációkor megadott e-mail címedet, ami a belépésre szolgál, a
későbbiekben nem tudod megváltoztatni.
A fiókodba belépésedet követően mindaddig belépett státuszban maradsz, míg a
rendszerből ki nem lépsz az erre szolgáló kijelentkezés funkció segítségével. Ha
nem lépsz ki, csak a böngésződet zárod be, a rendszer egy meghatározott ideig
belépve tart, majd automatikusan kiléptet a fiókod védelme érdekében.
Felhasználói fiókodban számos rád vonatkozó adatot tudsz megadni, illetve
módosítani. A szöveges mezők kitöltésén túl itt van lehetőséged dokumentumok,
fájlok feltöltésére is. Az adatok és az általad feltöltött dokumentumokban foglaltak
helyességéért te vállalod a felelősséget.
Profiloldaladra nem tölthetsz fel olyan tartalmat, amely jogsértő, azaz bármilyen
jogszabályt vagy harmadik személy személyiségi jogait sérti.
Fiókbeállításaidnál eldöntheted, hogy a megadott személyes adataid és
preferenciáid alapján számodra megfelelőnek tűnő állásajánlattal az állást
meghirdető vállalat megkereshet-e az általad megadott elérhetőségeken. Fontos,
hogy profiloldalad publikus vagy nem publikus állapotát te állítod be, és az
engedélyezést vagy tiltást később bármikor megváltoztathatod. Publikus
profiloldaladat kizárólag az állást kínáló regisztrált vállalkozások saját fiókjukkal
belépett képviselői láthatják, a hozzád hasonló álláskeresők nem.
Profiloldaladra, illetve a portál egyéb oldalaira nem helyezhetsz el semmilyen, a
portál rendszereinek működését befolyásoló, illetve felhasználóiról bármilyen
információt gyűjtő kódot.
Felhasználói fiókod és a profiloldaladon megadott összes adatod törlésére is a
profilbeállítások között van lehetőséged.
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Jogosult vagy a profilodhoz feltöltött adatok, dokumentumok vonatkozásában a
profilod aktív, inaktív állapotát beállítani, az állapotot bármikor megváltoztatni.
Aktív státusz esetén az általad a profilodhoz feltöltött adatok (önéletrajz,
motivációs levél, fénykép, stb.) hozzáférhetőek és kereshetőek a portál
szolgáltatásait munkaadóként igénybe vevő, a SB-tel szerződéses jogviszonyban
álló személyek által.
Más Felhasználók (azaz álláskeresők), továbbá a SB-tel szerződéses jogviszonyban
nem álló munkaadók az azonosítására is alkalmas adataidhoz akkor sem férhetnek
hozzá, ha a felhasználói státuszod aktív.
A profilod inaktív státusza esetén az általad feltöltött adatok sem más
felhasználók, sem munkaadók által nem kereshetőek és nem láthatóak.

4. Alapszolgáltatás
Az alapszolgáltatás lényege, hogy segítsen regisztrált felhasználóinak a megadott
adatok alapján a számukra leginkább megfelelő, a portálon elérhető állásajánlat
vagy álláskereső megtalálásában, illetve a kapcsolatfelvételben, illetve bizonyos
feltételek mellett a munkaadók közvetlenül felvehessék a kapcsolatot veled.
Álláskeresőként bármely, a portálon megjelenő állásajánlatra jelentkezhetsz,
függetlenül attól, hogy az állás betöltésének feltételeit a megadott adatok alapján
teljesíted-e.
Jelentkezésedet minden esetben automatikusan továbbítjuk a pozíciót meghirdető
vállalkozás felhasználói fiókja felé, további kezelésével kapcsolatban nem vállalunk
garanciát, így semmilyen felelősséget sem. Fiókodban nyomon követheted
jelentkezéseidet, elmentheted a téged érdeklő állásajánlatokat, itt tudod korábbi
jelentkezéseidet visszavonni is.
Amennyiben állást kínálsz, a jelentkezéseket, és a meghirdetett pozíciókra
jelentkezők adatait is a felhasználói fiókodban éred el.

5. Soft skill teszt szolgáltatás
Portálunk
weboldalon

testre

szabott,

elérhető

egyéni

szolgáltatása

képességteszt,

melynek

a

skillbandit.com/soft-skill

kitöltése
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skillbandit.com oldalon teljes körűen kitöltött kérdőív alapján gépi eljárások
használatával
regisztrációdat

készítünk
követően

egy

testre

számodra

szabott

szöveges

elérhetővé,

eredményt,

letölthetővé

amit

teszünk,

e-

mailcímedre is elküldjük, illetve profiladataidhoz hasonlóan tároljuk és használjuk
a neked ajánlott állások megtalálásához.
A teszteredményben leírtak célja a tájékoztatás, megléte nem nyújt a portálon és
a Szolgáltatásokban többletfunkciókat, megléte nem garantál egyéni előnyt
felhasználóinknak a portálon elérhető bármely álláshirdetésekre jelentkezés
során. A benne foglaltak pontosságáért, semmilyen tekintetben nem tudunk
garanciát vállalni, valódiságát pedig nem tudjuk szavatolni. Erre vonatkozó igényt
sem te, sem harmadik fél nem támaszthat.

6. Feliratkozás szolgáltatás
A regisztráció során megadott e-mail címedre automatikus e-mailben kérheted
bármely keresési szempontod alapján szűrt friss állások listáját. Az automatikus emailekről bármikor leiratkozhatsz a profilod „Feliratkozásaim” menüpontjában.

7. Szolgáltatások állást kínáló jogi személyeknek
Állást kínáló vállalkozásként a regisztráció, belépés, és felhasználói fiókod a fentiek
szerint működik, az állásajánlatok meghirdetéséhez, a jelentkezések fogadásához,
és az általad megadott paramétereknek leginkább megfelelő álláskereső jelöltek
profilodalainak eléréshez, és a kapcsolatfelvételhez az Általános Szerződési
Feltételek elfogadásával egyidejűleg nyílik lehetőséged.

8. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
A portálhoz kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, logók stb. jogosultja és
tulajdonosa a SB, ezek használatára, részeinek vagy egészének felhasználására,
módosítására nem vagy jogosult.
A weboldalon a SB által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és
képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok
jogosultja a SB, illetve a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a
weboldalon.
A jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakra a magyar jog rendelkezései
irányadóak.
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9. Kapcsolat
A jelen weboldal üzemeltetője a Skillbandit Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár,
Prohászka O. u. 28.; Cégjegyzékszám:07-09-028294, Adószám: 25420986-2-07.).
Amennyiben bármilyen kérdésed vagy észrevételed volna a weboldallal
kapcsolatban, vedd fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek egyikén:

10.

•

e-mailben: hello@skillbandit.com

•

telefonon: +36 1 700 10 11

•

postai úton: 8000, Székesfehérvár, Prohászka O. u. 28.

Változások

A SB a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási
feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogasd
meg az oldalunkat.

A jelen Felhasználási Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges
módosításokról rendszerüzenetben értesítünk.
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