
Adatvédelmi szabályzat  

 

Az USV Kft.-nél elkötelezettek vagyunk a személyes adatai védelme és az azokkal való visszaélések 

mindenkori megakadályozása iránt. 

Adatvédelmi szabályzatunk elmagyarázza, milyen személyes adatokat gyűjtünk, azokat miért 

gyűjtjük, hogyan használjuk, továbbá milyen ellenőrzési lehetőségei vannak a személyes adatait 

illetően, illetve milyen eljárásokat vezettünk be az adatok titkosságának a megóvása érdekében. A 

szabályzat a [https://www.usv.hu/] gyűjtött személyes adatokra, valamint ezen oldalakon keresztül 

az állásokra való jelentkezésekre vonatkozik. 

A személyes adatainak a megosztásával és a fent megjelölt oldalak folytatólagos használatával Ön 

megerősíti, hogy elolvasta és értelmezte adatvédelmi szabályzatunk feltételeit. Felelősséget 

vállalunk az Önről gyűjtött személyes adatokért, és célunk, hogy azok kezelésében és az Ön számára 

a megfelelő ellenőrzés biztosításában átlátható módon járjunk el. 

Ha jelen szabályzat bármely aspektusával, esetleg az Ön adatainak az USV Kft. általi kezelésének 

módjával kapcsolatban kérdés, észrevétel vagy aggodalom merül fel, kérjük, küldjön e-mailt az a 

usv@usv.hu címre. 

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk? 

Az Ön személyes adatait elsősorban azért gyűjtjük, hogy az Ön által kért tájékoztatást vagy 

szolgáltatásokat biztosítani tudjuk, ideértve az Ön USV Kft. felé benyújtott jelentkezéseinek a 

támogatását, továbbá hogy a fent megjelölt oldalak felhasználói, a jelentkezők és a munkavállalók 

elvárásai szerint szolgáltatásokat, termékeket és élményeket nyújthassuk. 

Öntől többféle módon gyűjtünk személyes adatokat; az adatokat Ön is megoszthatja velünk, esetleg 

azokat más eszközökkel gyűjtjük. Jelen rész elmagyarázza azokat a különféle módokat, amelyek 

révén személyes adatokat gyűjtünk Öntől, illetve egyes olyan eljárásokat, melyek során az érintett 

adatokat felhasználjuk. A személyes adatok felhasználási módjáról lásd a „Az Ön személyes adatai 

felhasználásának a módja” című részt. 

 

Az Ön által megosztott adatok 

Összegyűjtjük azokat a személyes adatokat, melyeket Ön oszt meg velünk akkor, amikor fent 

megjelölt oldalakon regisztrál, továbbá e-mailen, telefonon vagy másként felveszi, illetve tartja 

velünk a kapcsolatot. Dönthet úgy, hogy bizonyos információkat nem oszt meg velünk, továbbá 

kérheti a korábban megosztott bármely információ eltávolítását. Ez utóbbi esetben elképzelhető, 

hogy nem tudja kihasználni teljes mértékben az USV Kft.-nél elérhető valamely karrierlehetőséget, 

illetve a jelentkezésével előre lépni.  

Például Ön információkat adhat át számunka, amikor az USV Kft.-nél való munkavégzéssel 

kapcsolatos lehetőséget illetően felveszi velünk a kapcsolatot, feltölti az önéletrajzát vagy szakmai 

önéletrajzát, esetleg más, szakmai pályára vonatkozó adatokat közöl. 

A webhelyen felsorolt állásokra való jelentkezéskor a felhasználóknak regisztrálniuk szükséges, 

továbbá alapvető elérhetőségi adatokat kell megadniuk. Az ilyen kapcsolattartás során Ön a 
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következő adatokat oszthatja meg velünk: név, cím, e-mail cím, levelezési cím, kapcsolattartási 

telefonszám, fotó, szakmai múlt (rendszerint önéletrajz formájában), valamint egyéb, 

személyazonosításra alkalmas adatok, amelyek szintén átadásra kerülnek. Előfordulhat, hogy további 

információkat is kérünk, amelyek segítségünkre vannak a toborzási folyamatban, illetve akkor, ha Ön 

állásajánlatot kap. 

 

Sütik  

Alkalmazunk sütiket (cookie-kat) és hasonló technológiákat annak érdekében, hogy 

személyazonosításra alkalmas információkat gyűjtsünk Önről, továbbá személyre szabhassuk az Ön 

számára a karrier webhelyünk használatát. A süti kisebb adatállomány, amelyet egyes webhelyek 

helyeznek el az Ön látogatásakor. Továbbá webjelzőket (web bug), átlátszó (clear) gif-eket és 

hasonló technológiákat használhatunk a sütik által gyűjtött adatokhoz hasonló adatok gyűjtésére.  A 

süti állomány többféle információt tartalmazhat, ideértve egy felhasználói azonosítót, amelyet a 

webhely alkalmaz a meglátogatott oldalak követésére.  

A böngészők többsége eleve úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket; ugyanakkor a böngésző 

beállításai úgy is módosíthatók, hogy elutasítsa az összes sütit, vagy jelezze a sütik küldését, esetleg a 

böngészőből időről-időre a sütik eltávolíthatók. (Megjegyzés: a vonatkozó utasításokhoz érdemes a 

böngésző alkalmazás súgó területét áttekinteni.) Ha Ön a sütik letiltása vagy a sütik elfogadásának az 

elutasítása mellett dönt, előfordulhat, hogy nem tudja a karrier webhely összes funkcióját használni.  

 

Az Ön személyes adatai felhasználásának a módja 

Az Ön személyes adatait elsősorban arra használjuk, hogy az Ön által kért tájékoztatást vagy 

szolgáltatásokat biztosítani tudjuk, ideértve az Ön USV Kft. felé benyújtott jelentkezéseinek a 

támogatását, továbbá hogy a karrier webhely felhasználói, a jelentkezők és a munkavállalók elvárásai 

szerint szolgáltatásokat, termékeket és élményeket nyújthassuk. 

A személyes adatainak a számunkra történő átadásával ön beleegyezik, hogy személyes adatait 

ekként tároljuk és kezeljük. 

A személyes adatait bizonyos, a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó harmadik felekkel is megosztjuk. 

Ezek a harmadik felek csupán a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyes adatokhoz férnek 

hozzá. Az említett harmadik felek kötelesek az Ön személyes adatait bizalmasan kezelni, és azokat 

kizárólag kérésünknek megfelelően, jelen adatvédelmi szabályzattal összhangban használhatják fel. 

 

Az Ön által megosztott adatok 

Az Ön által megosztott személyes adatokat a következőképpen használjuk fel: 

• Válaszolunk a tájékoztatáskéréseire és más kéréseire; 

• Egyeztetünk Önnel; 

• Aktuális tájékoztatást nyújtunk az USV Kft.-nél való jelentkezéséről; 

• Szolgáltatásokat és támogatást biztosítunk bármely jelentkezéséhez; 



• Megkönnyítjük az USV Kft.-nél való jelentkezését; 

 

Hivatkozások harmadik felek webhelyeire 

Előfordulhat, hogy más, nem az USV Kft. által üzemeltetett és ellenőrzött honlapokra mutató 

hivatkozásokat (linket) biztosítunk. 

Az ilyen honlapok tartalmát, valamint az azokért felelős harmadik felek személyes adatok gyűjtésre 

és felhasználására irányuló gyakorlatait nincs módunkban ellenőrizni, azért felelősséget nem 

vállalunk. A harmadik felek webhelyeit sem jóváhagyni nem tudjuk, sem azokról nyilatkozni nincs 

módunkban. 

A harmadik felek webhelyeire saját adatvédelmi szabályzatok vonatkozhatnak, melyek 

elmagyarázzák a személyes adatok gyűjtésének és megosztásának a módját. Ezeket az adatvédelmi 

szabályzatokat gondosan tekintse át az érintett webhelyek használata előtt, hogy biztosítsa, Önnek 

megfelel az, ahogy a személyes adatait gyűjtik és megosztják. 

 

Meddig őrizzük az Ön személyes adatait? 

A személyes adatait csak a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokra való 

felhasználáshoz szükséges időtartamon keresztül, illetve addig őrizzük, amíg azt a jogszabályok 

előírják. A jelentkezését követően adatait az esetlegesen felmerülő lehetőségek érdekében őrizzük 

meg; mindazonáltal az adatainak megőrzési időtartama korlátozott, és azokat – amennyiben a fiókját 

nem használja – 12 hónap elteltével töröljük. 

 

Tájékoztatás változásokról 

Ön jogosult az Önről a birtokunkban lévő személyes adatokhoz való hozzáférésre, azok 

aktualizálására és kiegészítésére. Kérheti továbbá az Önt érintő személyes adatok eltávolítását vagy 

felhasználásuk korlátozását. 

Amennyiben személyes adataihoz hozzá kíván férni, azokat aktualizálni vagy kiegészíteni kívánja, 

esetleg szeretné, ha a birtokunkban lévő személyes adatait eltávolítanánk, vagy azok felhasználását 

korlátoznánk, kérjük, küldjön e-mailt az usv@usv.hu címre. 

 

Hogyan védjük az Ön személyes adatait? 

Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk – ideértve a titkosítást – az Ön 

személyes adatainak a védelme és titkossága érdekében, illetve azokat rendszeresen felülvizsgáljuk. 

Az Ön személyes adatainak a védelmére egymással összekapcsolva alkalmazunk fizikai és 

informatikai biztonsági ellenőrző elemeket, például a hozzáférés szabályozását, amellyel korlátozzuk 

és kezeljük a személyes információk és adatok feldolgozásának és kezelésének módját. Bár 

garantálni nem tudjuk a személyes adatainak a biztonságát, vállaljuk, hogy annak érdekében minden 

ésszerű lépést megteszünk. 

 



Jelen adatvédelmi szabályzat módosítása 

Időről-időre felülvizsgáljuk és aktualizáljuk jelen adatvédelmi szabályzatot, továbbá az alábbiakban 

rögzítjük a legutolsó aktualizálás időpontját. 

Kapcsolatfelvétel 

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy aggodalma merül fel, esetleg panaszt kíván tenni a 

birtokunkban lévő személyes adatainak a felhasználási módját illetően, kérjük, e-mailben keressen 

meg bennünket, az usv@usv.hu címen. Minden megkeresésre a lehető legkorábbi időpontban 

válaszolunk. 
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Privacy Policy  

 

Privacy policy [USV Kft.] 

At USV Kft. we are committed to ensuring that your personal information is protected and never 

misused. 

Our privacy policy explains what personal information we collect, why we collect it, how we use it, 

the controls you have over your personal information and the procedures that we have in place to 

protect your privacy. It applies to personal information we collect through our www. usv.hu website 

and any associated applications for employment which come through the www.usv.hu. 

By sharing your personal information with us, and by continuing to use our website to confirm that 

you have read and understood the terms of this privacy policy. We take responsibility for the 

personal information we collect about you, and we aim to be transparent about how we handle it, 

and give you control over it. 

If you have any questions, comments or concerns about any aspect of this policy or how USV Kft. 

handles your information please email our Privacy Team at usv@usv.hu. 

What personal information do we collect? 

Our main reasons for collecting your personal information is to provide you with information or 

services that you have requested including supporting your applications to USV Kft. and to provide 

and improve the service, products and experiences that you and the users of the www. usv.hu 

applicants and employees expect from us. 

We collect personal information from you in several different ways; you may share that information 

with us, or we may collect it using other means. In this section, we explain the different ways we 

collect personal information from you and some ways in which that information will be used. For 

more detail on how we use your personal information, please see the section titled "How do we use 

your personal information?". 

Information you share with us 

We collect personal information that you share with us when you register, contact us or interact 

with us through our website, email, phone or otherwise. You can decide not to provide certain 

information, or ask that any information you have previously shared is removed. If you do so, you 

may not be able to take full advantage of a career at USV Kft. and progress an application. 

For example, you may provide information to us when you contact us about an opportunity to work 

at USV Kft., upload a CV or Resume or other careers information. 

To apply for a role listed on our website we require users to register and to provide us with basic 

contact information. Through these interactions you may share with us: your name, address, e-mail 

address, postal address, contact number, career history (usually in the form of a CV) as well as any 

other personally identifiable information you include in your interactions with USV Kft.. We may also 

ask for additional information to assist us with our recruitment process and in the event you are 

offered a job. 



 

Cookies 

We may use cookies and similar technologies to collect non-personally identifiable information from 

you and to customize your use of the careers website. A cookie is a small data file that certain web 

sites write to your hard drive when you visit them. We may also use web bugs, clear gifs and similar 

technologies that collect data similar to that collected by a cookie.  A cookie file can contain various 

types of information, including a user ID that the site uses to track the pages you have visited.  

Most browsers are initially set up to accept cookies; however, you can reset your browser to refuse 

all cookies or indicate when a cookie is being sent or you can flush your browser of cookies from 

time to time. (Note: you may need to consult the help area of your browser application for 

instructions.) If you choose to disable cookies or refuse to accept a cookie, you may not be able to 

utilize all features of the careers website.  

How do we use your personal information? 

Our main reasons for using your personal information is to provide you with information or services 

that you have requested including supporting your applications to USV Kft. and to provide and 

improve the service, products and experiences that you and the users of the USV Kft. careers 

website, applicants and employees expect from us. 

By submitting your personal information to us, you agree to us transferring, storing and handling 

your personal information in this way. 

We share your personal information with certain third parties who provide services on our behalf. 

They only have access to the personal information they need to perform those services. They are 

required to keep your personal information confidential and may not use it other than as we ask 

them to and always in accordance with this privacy policy. 

Information you share with us 

We use the personal information you share with us in the following ways: 

• To respond to your queries and requests; 

• To communicate with you; 

• To provide you with updates about your USV Kft.  application; 

• To provide services and support for any application you make; 

• To facilitate any application you make to USV Kft.; 

• To provide updates to you about any changes to USV Kft. policies, terms and conditions and 

any other matters which we may need to tell you; and 

Contacting You in the Future 

If you would like more information on how we share your personal information, please email our 

Privacy Team at usv@usv.hu. 

Links to third party websites 

We may provide links to other websites which are not operated and controlled by USV Kft. 



We have no control over and are not responsible for the content of those sites or how the third 

parties responsible for them collect and use your personal information. We do not endorse or make 

any representations about third party websites. 

Third party websites may have their own privacy policies explaining how they use and share your 

personal information. You should carefully review those privacy policies before you use these 

websites to make sure that you are happy with how your personal information is being collected and 

shared. 

How long do we keep your personal information? 

We only keep your personal information for as long as we need to, to be able to use it for the 

reasons given in this privacy policy, and for as long as we are required to keep it by law. Following an 

application we keep your information should any other opportunities become available; however we 

will only keep your information for a limited period and your details will be purged after 12 months 

of inactivity on your account. 

Informing us of Changes 

If any of the information that you have provided to USV Kft. changes, for example if you change your 

e-mail address, name or postal address, you can update, amend or remove information by 

submitting a request to usv@usv.hu. 

You have the right to access, update and amend personal information that we hold about you. You 

can also ask us to remove personal information about you or limit its use. 

If the law in your country allows us to impose a fee for giving you access, we will communicate this 

to you in response to your request. 

If you would like to access, update or amend your personal information or, if you would like us to 

remove personal information that we hold about you, or limit its use, please email to usv@usv.hu. 

 

How do we protect your personal information? 

We use appropriate technical and organizational measures, including encryption, to protect your 

personal information and privacy, and review those regularly. We protect your personal information 

using a combination of physical and IT security controls, including access controls that restrict and 

manage the way in which your personal information and data is processed, managed and handled. 

Whilst we cannot guarantee the security of your personal information, we commit to taking all 

reasonable steps to do so. 

Changes to this privacy policy 

We will review and update this privacy policy from time to time and will note the date it was last 

updated below. 

Contact us 

If you have any questions, comments or concerns, or would like to make a complaint about how we 

use the personal information we hold about you, please email our Privacy Team. 

You can contact our Privacy Team at any time at usv@usv.hu. We will get back to you as soon as 

possible. 


