
1 
 

Általános Szerződési Feltételek 

 

Társaságunknak, a mytime.jobs Betéti Társaságnak (a továbbiakban: „Szolgáltató”), célja, hogy 

elősegítsük azt, hogy egymásra találjanak a potenciális álláskeresők igényei és a potenciális 

foglalkoztatók által nyújtható munkafeltételek, munkakörülmények azáltal, hogy a munkakeresők 

felismerik saját igényeiket, kifejezik azokat és ennek révén megtalálhatják a számukra 

legmegfelelőbb álláslehetőségeket, míg a potenciális foglalkoztatók számára szeretnénk segítséget 

nyújtani abban, hogy megérthessék a munkaerő-piac keresleti oldalán jelentkező változó igényeket, 

és az általunk készített statisztikai adatok és analitikák alapján, reális képet alkothassanak a 

munkaerő-piac keresleti oldalán jelentkező változókról. Honlapunkat, a https://mytime.jobs/ 

internetes oldalt (a továbbiakban: „Honlap”), azért hoztuk létre, hogy a potenciális álláskeresők az 

előzetes kérdéseink révén, illetve a profiljukban megadható információk segítségével felmérjék azt, 

hogy milyen munkakörben, milyen munkarendben és hol dolgoznának szívesen, illetve átlássák azt, 

hogy végzettségük és igényeik alapján mik a fő preferenciáik egy álláslehetőség kapcsán, a 

potenciális foglalkoztatók pedig az általunk készített statisztikák és analitikák alapján, 

változtathassanak gondolkodásmódjukon, átalakíthassák belső munkajogi gyakorlataikat és lépést 

tudjanak tartani a munkaerő-piac keresleti oldalán jelentkező változó faktorokkal. 

 

Annak érdekében, hogy a Honlap használata és a szolgáltatásaink igénybevétele zökkenőmentes 

lehessen, úgy döntöttünk, hogy meghatározzuk a főbb általános szabályainkat és megalkotjuk a 

jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban „ÁSZF”). 

 

Ha igénybe veszed bármely szolgáltatásunkat, kérjük, olvasd el az ÁSZF-ünket. Tájékoztatunk, 

hogy jelen ÁSZF elolvasását követően a szolgáltatásaink igénybevételével elfogadod a jelen ÁSZF-

ben foglalt feltételeket.  

 

1. A Szolgáltató legfontosabb adatai 

 

Megnevezésünk:  mytime.jobs Betéti Társaság (mytime.jobs Bt.) 

Cégjegyzékszámunk:  13-06-011455 

Adószámunk:  24443063-1-13 

Székhelyünk:  2600 Vác, Zichy Hippolyt u. 12 

Képviselőnk neve, beosztása: Balogh Péter ügyvezető 

Képviselőnk elérhetősége:  info@mytime.jobs  

 

2. Gyakori fogalmak 

 

a) „Potenciális álláskeresők”: azok a személyek, akik szolgáltatásunk révén szeretnék felmérni, 

hogy milyen típusú munkakörben, munkarendben és hol dolgoznának szívesen, illetve 

milyen munkafeltételek fontosak a számukra. 

b) „Potenciális foglalkoztatók”: azok a cégek, munkáltatók, akik szeretnék tudni, hogy jelenleg 

a potenciális álláskeresőket mi érdekli egy megüresedő álláshely kapcsán, mik azok a 

munkafeltételek, amelyeket szükséges garantálniuk ahhoz, hogy a potenciális álláskeresőket 

hosszú távon megnyerhessék és megtarthassák, mint munkaerő. 
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c) „Profil”: a potenciális álláskeresők részére biztosított olyan szolgáltatásunk, amelyet a 

Honlapunkon történő regisztrációt követően tudnak igénybe venni, és amely szolgáltatás 

révén kérdéseinkre adott válaszaik alapján át tudják látni, hogy milyen munkakörülmények, 

feltételek fennállása mellett szeretnének dolgozni, mely munkakörben szeretnének munkát 

vállalni. 

d) „Honlap”: a https://mytime.jobs/ internetes oldal. 

e)  „Hírlevél”: Olyan szolgáltatásunk, melynek révén a feliratkozók értesülhetnek új híreinkről, 

szolgáltatásainkról, termékeinkről hozzájárulásuk alapján a hírlevél szolgáltatásra történő 

feliratkozásuk által. 

f) „Feliratkozó”: Hírlevélre feliratkozó személy. 

 

3. Alapelveink 

 

Fontos számunkra, hogy a társadalom részére hasznos tevékenységet végezzünk. 

Szolgáltatásainkkal az a célunk, hogy azok valós képet adhassanak mind a potenciális álláskeresők, 

mind a potenciális foglalkoztatók számára arról, hogy a jelenlegi munkaerő-piaci igények hogyan is 

alakulnak keresleti és kínálati oldalon, megkönnyíthessük számukra egymás megértését. 

 

Szolgáltatásainkat jogszerűen és tisztességesen, valamint átlátható módon biztosítjuk az azok iránt 

érdeklődők számára, tiszteletben tartjuk a Honlapra látogatók, szolgáltatásainkat igénybe vevők 

alapvető jogait és szabadságait. Törekszünk arra, hogy szolgáltatásaink színvonalasak és igényesek 

legyenek.  

 

4. Szolgáltató szolgáltatásai 

 

A potenciális álláskeresőknek lehetősége van kérdéseink segítségével felmérni, hogy milyen 

munkakörben dolgoznának szívesen, illetve mik azok a munkafeltételek, melyek fontosak a 

számukra az álláskeresésükkel, álom munkájukkal összefüggésben, regisztrálhatnak Honlapunkon 

és saját profil oldalukat is létrehozhatják, illetve a regisztrációt megelőzően válaszolhatnak előzetes 

kérdéseinkre is, mely válaszok által statisztikai adatok gyűjthetőek a munkaerő-piac keresleti oldala 

kapcsán, ezenfelül lehetőségük van feliratkozni a potenciális álláskeresők részére biztosított 

hírlevelünkre is, amelynek révén értékes és naprakész információkra tehetnek szert a különböző 

munkáltatók kapcsán és a későbbiek folyamán akár álláslehetőségekről is értesülhetnek. A 

potenciális foglalkoztatók igénybe vehetik a statisztikai adatok és analitikák készítésével kapcsolatos 

szolgáltatásunkat regisztrációjukat követően, amennyiben megadják részünkre kapcsolattartási 

elérhetőségüket, úgy kollégáink naprakész információkkal szolgálnak számukra az őket érdeklő 

szegmens tekintetében, illetve hírlevelünk révén értesülhetnek legújabb szolgáltatásainkról is. A 

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy mind a potenciális álláskeresők, mind a potenciális 

foglalkoztatók kapcsolatba tudjanak velünk lépni a  Honlapon megadott elérhetőségeink 

bármelyikén. 

 

4.1. Potenciális álláskeresők regisztrációja 

 

Ahhoz, hogy Te, mint potenciális álláskereső, el tudd mondani nekünk, hogy milyen feltételekkel, 

illetve hol vállalnál szívesen munkát, vagy éppen mit dolgoznál szívesen és azt milyen körülmények 

közt tennéd, szükséges, hogy regisztrálj a Honlapunkon és ezt követően létrehozd a saját profilodat. 

https://mytime.jobs/


3 
 

 

Tudnod kell, hogy a regisztrációdat megelőzően is tudsz pár általunk feltett kérdésre válaszolni. 

Amennyiben nem regisztrálsz oldalunkon, úgy a válaszaidból csupán statisztikai adatok 

keletkeznek, mely adatok nem minősülnek személyes adatnak. 

 

Amennyiben regisztrálnál Honlapunkon annak érdekében, hogy létrehozd saját profilodat és 

felmérd elvárásaidat, igényeidet egy új állás kapcsán, ezt többféle módon is megteheted. 

 

Megadhatsz egy e-mail címet és egy jelszót az alábbi linken elérhető regisztrációs felületen és a 

REGISZTRÁLOK gomb megnyomásával elküldheted regisztrációdat nekünk. A regisztrációs 

felület az alábbi linken érhető el: https://app.mytime.jobs/ 

 

Ezen felül lehetőséged van közösségi fiókjaid/profiljaid segítségével is regisztrálni nálunk. 

Amennyiben Facebook fiókoddal, vagy Google + fiókoddal, vagy éppen LinkedIn profiloddal 

szeretnél regisztrálni, nyugodtan megteheted, ez esetben a regisztrációs felületen válaszd ki, hogy 

melyik közösségi média account segítségével szeretnél regisztrálni a Honlapunkon, majd kattints a 

megfelelő gomba, és a felugró felületen add meg a közösségi média felületre történő belépésed 

során használt e-mail címed vagy felhasználó nevedet és jelszavadat, és az adott közösségi média 

platform segítségével máris regisztráltál nálunk. Szeretnénk megjegyezni, hogy egyébként a 

közösségi média platformok használatával sokkal gyorsabban tudsz regisztrálni nálunk, és a 

profilod is még gyorsabban elkészül, mint a hagyományos, e-mailes regisztráció útján, mivel az e-

mail címmel és jelszó megadásával történő regisztráció esetén még küldünk Részedre egy aktivációs 

e-mailt is a regisztráció véglegesítése és az általad megadott e-mail cím megerősítése érdekében. Az 

aktivációs e-mailben az aktiváló linkre történő kattintással tudod befejezni a regisztrációdat majd. 

 

Amennyiben a regisztrációd sikeres volt, be tudsz jelentkezni a saját profilodba és megkezdheted 

annak kitöltését, szerkesztését is. 

 

Tájékoztatunk, hogy amennyiben a Facebook fiókoddal, vagy LinkedIn profiloddal, esetleg Google 

+ fiókoddal szeretnél regisztrálni nálunk, úgy tudnod kell, hogy részünkre Facebook fiók használata 

esetén a Facebook Ireland Ltd., Google + fiók használata esetén a Google LLC., míg LinkedIn 

profil használata esetén a Microsoft Corporation továbbítja bizonyos személyes adataidat a 

hozzájárulásod alapján, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel. 

 

4.2. Potenciális álláskeresők profilja 

 

A sikeres regisztrációt követően máris be tudsz lépni saját profil oldaladra, ahol láthatod az előzetes 

kérdéseinkre adott válaszaid kapcsán azt, hogy milyen munkarendben tudnád elképzelni, hogy 

dolgozol, vagy éppen merre fele keresnél állást. 

 

Ezen felül lehetőséged van a profilodba történt bejelentkezést követően további adatokat is 

megadnod. Megadhatod például azt, hogy mi a végzettséged, vagy éppen milyen területen dolgoztál 

már, esetleg mennyit időt dolgoztál adott szakterületen, vagy éppen beszélsz-e nyelveket. 

 

Fontos, hogy a profilodat Te is tudod szerkeszteni a SZERKESZTÉS gomb segítségével az adott 

részeknél. De ha esetleg elakadnál, vedd fel velünk nyugodtan a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: 

data-control@mytime.jobs. 
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Tájékoztatunk, hogy abban az esetben, ha valamely közösségi média platformon keresztül 

regisztráltál nálunk, úgy bizonyos adatait az adott közösségi média platform hozzájárulásod alapján 

továbbítja számunkra, így az ilyen típusú adataid már a regisztrációd révén betöltésre kerülnek a 

saját profilodba. Ezeket az adatokat is bármikor tudod szerkeszteni, módosítani a SZERKESZTÉS 

gomb segítségével. 

 

A személyes adataid kezelésével kapcsolatos részletesebb információkat az Adatkezelési 

tájékoztatónkban találod, kérjük, olvasd el azt is. 

 

Tájékoztatunk, hogy bármikor kérheted a profilod törlését a data-control@mytime.jobs e-mail 

címre küldött írásbeli kérelmeddel, és munkatársaink felveszik Veled a kapcsolatot és intézkednek 

a kérelmed kapcsán. 

 

4.3. Potenciális foglalkoztatók űrlapja további szolgáltatások és statisztikai adatok 

megismerése kapcsán 

 

Potenciális foglalkoztatóként a mytime.jobs/munkaadoknak oldalon elérhető űrlap kitöltésével 

megadhatod nekünk bizonyos adataidat, amiken felvehetjük Veled a személyes kapcsolatot, hogy 

tájékoztatni tudjunk Téged azokról a statisztikai adatokról és analitikákról, amik adott szektoron 

belül érdekelnek Téged a munkaerő-piac keresleti oldala kapcsán, illetve hozzájárulásod megadása 

által megismerheted további szolgáltatásainkat és lehetőséged lehet arra, hogy a későbbiekben 

induló új szolgáltatásainkat, mint például a hirdetési szolgáltatásunkat, az elsők között próbálhasd 

ki.  

 

Fontos tudnod, hogy a potenciális álláskeresők személyes adatait nem adjuk át Részedre a 

statisztikai adatok ismertetésekor, kizárólag csak statisztikai adatokat és analitikákat tudsz 

megismerni általunk. 

 

Az űrlap kitöltésekor bizonyos adatok megadása, így a cég neve, kapcsolattartó személy neve és e-

mail címe kötelező, azonban fontos tudnod, hogy a telefonszámod megadása opcionális. Javasolt 

megadni a telefonszámot egyébként, mivel a személyes kapcsolatfelvételt jelentősen meg tudja 

gyorsítani. 

 

Az űrlap kitöltését követően küldünk egy aktivációs e-mailt az általad megadott e-mail 

elérhetőségre, szükséges lesz majd a benne található aktiváló linkre kattintanod a folyamat 

véglegesítése érdekében, valamint a célból, hogy meggyőzödhessünk arról, hogy létező e-mail címet 

adtál meg nekünk. Az e-mail megerősítést követően felvesszük Veled a kapcsolatot a további 

szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatónk és a statisztikai adatok megismerése kapcsán az általad 

megadott e-mail címen vagy telefonszámon. 

 

Tájékoztatunk, hogy az űrlapon megadott adataid törlését bármikor jogosult vagy kérni.. 

Amennyiben törölni szeretnéd azokat, úgy kérjük, írj nekünk egy e-mailt az alábbi elérhetőségünkre 

a törlés érdekében: data-control@mytime.jobs. 
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4.4. Hírlevél 

 

Szeretnénk, ha az érdeklődők mindenkor naprakészek lehetnének szolgáltatásaink kapcsán, így 

amennyiben szeretnéd, igénybe veheted hírlevél szolgáltatásunkat és feliratkozhatsz hírlevelünkre. 

Fontos, hogy kétféle hírlevélszolgáltatásunk is van, az egyik a potenciális álláskeresőknek szóló, a 

másik a potenciális foglalkoztatóknak, akiket érdekelnek további szolgáltatásaink, illetve az általunk 

készített statisztikák.  

 

Feliratkozni a hírlevélszolgáltatásunkra az alábbi linken lehetséges potenciális álláskeresőként: 

app.mytime.jobs az e-mail címed és neved megadásával, míg potenciális foglalkoztatóként az alábbi 

linken elérhető űrlap kitöltésével tudsz, amennyiben jelölöd a megfelelő checkbox-ban azt, hogy 

szeretnél feliratkozni a hírlevelünkre: mytime.jobs/munkaadoknak 

 

Potenciális foglalkoztatóként a telefonszám megadása opcionális, ezt fontos, hogy tudd.. 

 

Tudnod kell, hogy a hírlevélre történő feliratkozást megelőzően nyilatkoznod szükséges arról, hogy 

megismerted és elfogadtad az Adatkezelési tájékoztatónkban foglaltakat és megadod 

hozzájárulásodat részünkre a hírlevélküldéshez. Kérjük, ezért a hírlevélre történő feliratkozást 

megelőzően mindenképp olvasd el Adatkezelési tájékoztatónkat is. 

 

Tájékoztatunk, hogy feliratkozóként bármikor jogosult vagy egyoldalú nyilatkozatoddal leiratkozni 

a hírlevelünkről. Ezt két módon is megteheted, küldhetsz nekünk egy e-mailt a data-

control@mytime.jobs e-mail elérhetőségünkre, vagy a tőlünk kapott hírlevél alján elérhető 

LEIRATKOZOM gombra történő kattintással is leiratkozhatsz. 

 

4.5. Kapcsolat és panaszkezelés 

 

Neked, mint Honlap látogatónak, illetve szolgáltatásainkat igénybe vevőnek, lehetőséged van a 

Honlapon megadott elérhetőségeink bármelyikén felvenni velünk a kapcsolatot, munkatársaink 

készséggel állnak rendelkezésedre, hogy segítsenek Neked, ha kérdésed lenne, illetve, ha 

szolgáltatásaink igénybevétele során panaszod lenne, nyugodtan fordulj hozzánk az 

info@mytime.jobs e-mail elérhetőségen. 

 

5. Felelősség 

 

Fontos tudnod, hogy szolgáltatásaink igénybevételével elfogadod, hogy azokat kizárólag a saját 

kockázatodra használod, valamint elfogadod, hogy nem vállalunk felelősséget a használat során 

felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, továbbá nem felelünk azért sem, ha az 

internetkapcsolatod minősége, hibája, megszakadása miatt kimarad, akadozik a szolgáltatásunk. 

 

Tudnod kell, hogy kizárunk minden felelősséget az általad tanúsított magatartásokért, saját 

magatartásodért kizárólag és teljes mértékben Te felelsz, az általad megadott személyes adatokat mi 

nem ellenőrizzük, azok valódiságáért és helyességéért felelősséggel Te tartozol. 
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Tájékoztatunk, hogy a Honlap, illetve a Hírlevél olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) 

tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi 

gyakorlatáért és más tevékenységéért mi nem vállalunk felelősséget.  

 

6. Adatvédelem 

 

Tájékoztatunk, hogy a Honlap látogatóinak és a szolgáltatásainkat igénybe vevőknek a személyes 

adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatkezelési 

tájékoztatónk szerint kezeljük, kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak 

a szükséges mértékben és ideig, különleges adatokat pedig nem kezelünk. 

 

Felhívjuk a figyelmedet, hogy a jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg az Adatkezelési 

tájékoztatónkat is elfogadod, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvasd el az Adatkezelési 

tájékoztatónkat is. A mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztatónk ezen a linken érhető el: 

mytime.jobs/adatkezeles 

 

Fontos, hogy a szolgáltatásaink igénybe vevői a szolgáltatások igénybevételével egyidejűleg 

megismerik és tudomásul veszik az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmát.  

 

Tájékoztatunk, hogy a Honlapon található cookie-kkal kapcsolatos további információkat a Cookie 

tájékoztatónkban találod, melyet az alábbi linken érhetsz el: app.mytime.jobs 

 

7. Az ÁSZF hatálya és módosítása 

 

Tájékoztatunk, hogy a jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában, folyamatosan elérhető az 

alábbi linken https://mytime.jobs/aszf/ és a jelen ÁSZF rendelkezései 2020. március 1. napjától 

kezdődően hatályosak.  

 

Tájékoztatunk, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevőkre a szolgáltatás időpontjában érvényes 

ÁSZF rendelkezései az irányadók. Fenntartjuk a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú 

módosítására.  

 

Tájékoztatunk, hogyha az ÁSZF módosításra kerülne, 30 nappal a módosított ÁSZF 

hatálybalépését megelőzően értesítést küldünk a szolgáltatásainkat igénybe vevőknek. Az értesítés 

tartalmazza a módosítással érintett, valamint újonnan szabályozott rendelkezéseket, a módosított 

ÁSZF elérhetőségét, és a módosítás hatályba lépésének napját.  

 

Hangsúlyozzuk, hogy az ÁSZF módosítása kapcsán a szolgáltatásainkat igénybe vevők jogosultak 

az ÁSZF módosítás velük való közlésétől számított 15 napon belül jelezni, ha nem értenek azzal 

egyet, azt nem kívánják magukra nézve alkalmazni. Rögzítjük, hogy amennyiben azt nem fogadják 

el a nekünk címzett írásbeli nyilatkozatukkal, úgy jogosultak vagyunk egyoldalúan, azonnali hatállyal 

az el nem fogadók és a közöttünk lévő jogviszonyt megszüntetni potenciális álláskeresők esetén a 

regisztráció és profil törlésével, míg potenciális foglalkoztatók esetén a regisztráció törlésével, illetve 

a hírlevélre történő feliratkozók kapcsán a hírlevélre történt feliratkozás törlésével. Amennyiben a 

15 napos határidőn belül nem emel adott szolgáltatást igénybe vevő kifogást a tervezett ÁSZF 

módosításunk ellen, úgy az új ÁSZF a közléstől számított 30. napon hatályba lép az adott 

szolgáltatást igénybe vevővel szemben. 

https://mytime.jobs/aszf/

