HVG ÁLLÁSBÖRZE ONLINE ÁLLÁSJELENTKEZÉS

A HVG Állásbörze 2. napjának elmaradása miatt egyedülálló módon a hvgallasborze.hu
oldalon adhatod le jelentkezésed a szimpatikus cégekhez.

Az online jelentkezést 3 módon teheted meg, attól függően, hogy mit állított be az adott cég:
1. E-mailben történő jelentkezés: A „Jelentkezem” gombra kattintást követően megadhatod
neved, e-mail címed, egy üzenetet, illetve feltölthetsz max. 4 dokumentumot. A nyilatkozat*
tudomásul vételét igazoló mező bepipálását követően tudod véglegesíteni jelentkezésedet.
2. Külső linken történő jelentkezés: A „Jelentkezem” gombra kattintást követően
átirányítunk az adott cég által megadott linkre, ahol ténylegesen le tudod adni a
jelentkezésed.
3. Egyéb jelentkezési mód: Ha NEM találsz „Jelentkezem” gombot, de tetszik egy állás, akkor
kérj további infót a megadott elérhetőségeken vagy a cég karrieroldalán.
FONTOS!
Az oldal alján található „Érdekel” gomb NEM jelentkezésre, hanem az adott állás profilodba
történő elmentésére szolgál (amennyiben már regisztráltál és be vagy lépve).
Az általad megadott adatokat és csatolmányokat nem látjuk, ennél fogva nem mentjük és
nem tároljuk. Mi nem látunk rá az állásjelentkezésre, annak adatait nem kezeljük, nem
tároljuk, nem továbbítjuk, nem rendszerezzük, csak technikai utat biztosítunk az állásra
jelentkezéshez, ezért a jelentkezés ezen formája adatkezelésnek nem minősül.
Az említett adatokat kizárólag azok a cégek kapják meg, ahová leadtál jelentkezést, ezért a
kiválasztási folyamattal kapcsolatban is náluk tudsz érdeklődni, mi nem tudunk felvilágosítást
adni.

Amennyiben további kérdésed merül fel, keress minket bizalommal a honlapunkon található
online chat-en keresztül vagy az info@hvgallasborze.hu e-mail címen.

*E-mailes jelentkezéskor az alábbi nyilatkozat tudomásul vételét kérjük:
Tudomásul veszem a tájékoztatást, hogy, amennyiben a HVG Állásbörze, Országos Képzési és
Karriernapok rendezvény szervezői nevezetesen a HVG Kiadó Zrt. (székhely: 1037 Budapest,
Montevideo utca 14, cégjegyzékszám: 01-10-041172, adatvédelmi nyilvántartási szám: 3260002, a továbbiakban: HVG Kiadó ZRt.) és a Frissdiplomás Személyzeti Tanácsadó és
Szolgáltató Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 14., cégjegyzékszám: 01-09872621, adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-81624/2014, a továbbiakban Frissdiplomás
Kft.) www.hvgallasborze.hu, oldalán keresztül - akár a honlapba épített levelező rendszer,
akár a honlapba épített, közvetlenül egy állást kínáló személy internetes oldalára mutató link
segítségével - állásra jelentkezést adok le, akkor ezen elektronikus úton történő állásra
jelentkezések során a HVG Kiadó Zrt., illetve a Frissdiplomás Kft. nem látnak rá az
állásjelentkezésre, annak adatait nem kezelik, tárolják, nem továbbítják, nem rendszerezik,
csak technikai utat biztosítanak az állásra jelentkezéshez. Erre figyelemmel a jelentkezés
ezen formája adatkezelésnek nem minősül a HVG Kiadó Zrt., vagy a Frissdiplomás Kft.
részéről semmilyen módon.

